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ZOZNAM SKRATIEK 
 

AE/AEP  agroenvironmentálne platby 
AEO   agroenvironmentálne opatrenia (AEP – plošné opatrenia; AEZ – zvieratá) 
AT/ATT  Average Treatment on the Treated  
AWU  Annual Work Unit (ročná pracovná jednotka, 1 pracovník na plný úväzok, t.j. 1800 

hodín ročne) 
BPEJ  bonitované pôdno-ekologické jednotky 
BS/BPS  bioplynové stanice  
BSK   Bratislavský samosprávny kraj 
CC  cross compliance (krížové plnenie) 
CLLD   miestny rozvoj vedený komunitou 
ČŠ  členský štát EÚ 
CR  cestovný ruch 
EENRD  Európska hodnotiaca sieť pre rozvoj vidieka 
EIP   Európske inovačné partnerstvo 
EK   Európska komisia 
EFRR/ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja 
EPFRV/EAFRD Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
EPZF /EAGGF Európsky poľnohospodársky a garančný fond 
ES   Európske spoločenstvo  
EÚ   Európska únia 
FO  fyzická osoba 
FTE  full time equivalent (ekvivalent pracovného miesta na plný úväzok) 
GAEC  Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav 
GJ   Gigajoule 
GPSM  Generalized Propensity Score Matching 
HO  hodnotiaca otázka 
ha  hektár 
HCH   Zdravotná previerka (Health-check) Spoločnej poľnohospodárskej politiky 
HDP  hrubý domáci produkt 
HNV/VPH územia s vysokou prírodnou hodnotou (High Nature Value)  
HPH  hrubá pridaná hodnota 
HO   horské oblasti 
CHVÚ   chránené vtáčie územia  
CHÚ chránené územia 
CKO Centrálny koordinačný orgán 
IACS  Integrated Administration and Control System (Integrovaný administratívny a 

kontrolný systém) 
IKT  informačná a komunikačná technológia  
IL  intervenčná logika 
ISRÚ  Integrovaná stratégia rozvoja územia 
LH  lesné hospodárstvo  
LEP  lesnícko-environmentálne platby 
LFA   less-favoured Area (znevýhodnená oblasť) 
LPIS   register pôdnych produkčných blokov (Land Parcel Information System)  
LRM  lesný reprodukčný materiál  
MAS    miestne akčné skupiny 
MaH  monitoring a hodnotenie 
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
MH SR   Ministerstvo hospodárstva SR 
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MJ   megajoule  
MP SR  Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
MV  monitorovací výbor 
MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia SR 
MW   megawatt 
NFP   nenávratný finančný príspevok 
NLC   Národné lesnícke centrum 
NPPC  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
NSRR SR  Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 
NSPRV SR Národný strategický plán rozvoja vidieka SR 2007-2013 
NSRV  Národná sieť rozvoja vidieka 
OOV   odbytové organizácie výrobcov 
OEZ  obnoviteľné zdroje energie 
PET    Polyetyléntereftalát 
PH  pridaná hodnota 
PHSR   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 
p.p.   poľnohospodárska pôda 
PRV SR 2007-13 Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 
PÚ  pozemkové úpravy 
PPÚ  projekt pozemkových úprav 
PSM DID Propensity Score Matching/Difference in Differences 
RO  Riadiaci orgán 
RP   Európsky plán hospodárskej obnovy (Recovery Package) 
SAPS  Single Area Payment Scheme (jednotná platba na plochu) 
SAV  Slovenská akadémia vied 
SACR   Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
SHR    samostatne hospodáriaci roľník  
SHMÚ  Slovenský hydrometeorologický ústav 
SMR  požiadavky hospodárenia  
SOP P-RV Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 
SOVS  Spoločnosť na ochranu vtáctva Slovenska 
SPP  Spoločná poľnohospodárska politika  
SPPK  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
SPÚ Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 
SR  Slovenská republika 
SRMH  Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie  
ŠF   štrukturálne fondy 
ŠR   štátny rozpočet 
ŠOP  Štátna ochrana prírody  
š.p.   štátny podnik 
ŠÚ SR   Štatistický úrad Slovenskej republiky 
THFK   tvorba hrubého fixného kapitálu 
TP   Technická pomoc 
TTP   trvalé trávne porasty 
ÚEV  Územia európskeho významu 
ÚKSÚP  Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky 
ÚKE SAV Ústav krajinnej ekológie SAV 
VDJ  veľká dobytčia jednotka 
VSP  verejno-súkromné partnerstvo  
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VÚEPP   Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva 
VÚC   vyšší územný celok 
VÚPOP   Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
VÚVH  Výskumný ústav vodného hospodárstva 
VZ  Verejné zdroje 
ŠOP SR  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
ŽoNFP    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
ŽoP    Źiadosť o platbu 
ŽP  Životné prostredie  
ŽV  Živočíšna výroba 
WFD/RSV Water framework directive 2000/60/ES (Rámcová smernica o vodách) 
 

Kraje SR (NUTS 3): 
BA  bratislavský 
TT  trnavský 
NR  nitriansky 
TN  trenčiansky 
ZA   žilinský 
BB  banskobystrický 
PO  prešovský 
KE  košický 
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Kodifikácia opatrení PRV SR 2007-2013 (podľa nariadenia Rady ES č. 1974/2006) 

 

Kód Názov opatrenia 

111 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 

114 Využívanie poradenských služieb 

121 Modernizácia fariem 

122 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 

123  Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych  produktov a produktov lesného hospodárstva 

125  Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

141  Polosamozásobiteľské farmy - záväzky 1257/1999 

142  Odbytové organizácie výrobcov 

  OS 1 (8 opatrení) 

211  Platby poľnohospodárom za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach 

212  Platby poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami, iných ako horské oblasti 

213  Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES 

214  Agroenvironmentálne platby 

215  Platby na životné podmienky zvierat 

221  Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 

224  Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda 

225  Lesnícko-environmentálne platby 

226  Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení 

  OS 2 (9 opatrení) 

311  Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 

313  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

321  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

322  Obnova a rozvoj obcí 

331  Vzdelávanie a informovanie 

341  Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia 

  OS 3 (6 opatrení) 

413  Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia  

421  Vykonávanie projektov spolupráce 

431  Chod miestnej akčnej skupiny 

 OS 4 (3 opatrenia) 

511 Operácie technickej pomoci 
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1. SÚHRN 

Ciele ex-post hodnotenia 

Cieľom ex-post hodnotenia je poskytnúť nezávislé posúdenie relevantnosti, účinnosti, účelovosti a 
dosiahnutých výsledkov, dosahov ako aj vhodnosti opatrení a programu. Hodnotenie ex-post poskytlo 
odpovede na spoločné a programovo špecifické hodnotiace otázky, závery a odporúčania s cieľom 
zlepšiť kvalitu a vykonávanie budúcich programov. Ex-post hodnotenie bolo vykonané použitím 
spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho rámca v zmysle platných nariadení a aktuálneho 
usmernenia EK pre ex post hodnotenie PRV 2007-2013. 

Kontext hodnotenia 

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 vychádza z Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 
na roky 2007-2013 (NSP RV SR 2007-2013), ktorý tvorí referenčný rámec programu a v ktorom si SR 
v súlade s implementáciou reformovanej SPP EÚ vytýčila tri hlavné ciele politiky rozvoja vidieka na 
roky 2007 – 2013: 

1. Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; 

2. Zlepšenie životného prostredia a krajiny prostredníctvom podpôr pre hospodárenie na pôde; 

3. Zvýšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie ekonomických aktivít 
na vidieku. 

Nariadenie Rady (ES) 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV špecifikuje 
konkrétny zoznam opatrení organizovaných po osiach, sledujúc vyššie uvedené hlavné ciele politiky 
rozvoja vidieka a ich hierarchiu: 

- Opatrenia osi 1 sú zacielené na pokračujúcu modernizáciu výroby podporovaním  
poľnohospodárov, spracovateľov  a lesníckych podnikov.  

- Opatrenia v rámci osi 2 sú zacielené na sprostredkovanie environmentálnych služieb, 
uchovanie poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou 
hodnotou (HNV) a kultúrnej krajiny vo vidieckych oblastiach.  

- Opatrenia osi 3 sú zacielené na zlepšenie možností produkovania príjmov a kvality života 
obyvateľov vidieka podporovaním „živého vidieka“ a napomáhaniu udržať a zlepšiť jeho 
ekonomickú štruktúru najmä v odľahlejších vidieckych územiach, ktoré postihlo vyľudňovanie 
a starnutie populácie.  

- Os 4 Leader je zacielená na implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja 
vypracovaných miestnymi akčnými skupinami.  

- Záverečná os 5 slúžila na financovanie technickej pomoci. 
 
Vývoj pôdohospodárskeho sektora je meraný prostredníctvom kontextových ukazovateľov. Tieto 
ukazovatele poskytujú prehľadný a porovnateľný obraz o stave pôdohospodárstva a vidieka a sú 
rozhodujúcimi charakteristikami kontextu programu rozvoja vidieka (23 východiskových ukazovateľov 
kontextu a 36 cieľovo orientovaných východiskových ukazovateľov). 

V rámci ex-post hodnotenia poskytujú kontextové ukazovatele dôležitú charakteristiku oblasti, 
zaznamenávajú dosiahnuté zmeny a umožňujú lepšie porovnanie a pochopenie stanovených dosahov 
implementácie programu. 
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Metodický prístup 

Pre ex-post hodnotenie boli použité kvantitatívne a kvalitatívne prístupy. Na kvantitatívne 
hodnotenie sa použili ekonometrické metódy (Propensity Score Matching, Generalized Propensity 
Score Matching) a dotazníkové prieskumy. Kombinácia uvedených prístupov umožnila hodnotiteľom 
lepšie zhodnotiť programové výsledky a dosahy a rozlíšiť medzi neúspechmi vyplývajúcimi 
z implementácie programu a neúspechmi vyplývajúcimi z nesprávne nastavenej intervenčnej logiky.   

Pre všetky opatrenia boli na základe teórie zmeny zadefinované testovateľné hypotézy, ktoré sa týkali 
možných účinkov daného opatrenia na stanovené ciele. V úvodnej fáze hodnotenia bol zadefinovaný 
hodnotiaci rámec, ktorý bol priamo prepojený s hypotézami. Následne boli hypotézy štatisticky 
testované pomocou presných metodologických prístupov. Aplikované kvantitatívne metódy umožnili 
uskutočňovať závery o kauzálnych vzťahoch medzi podporami v rámci opatrení a účinkami na úrovni 
opatrení ako aj na programovej úrovni. Použili sa výsledkové ukazovatele, ktoré umožnili zhodnotiť 
najdôležitejšie ekonomické, sociálne a ekologické účinky programu.  

V prípade chýbajúcich údajov a nízkeho počtu pozorovaní boli hypotézy testované iba 
prostredníctvom kvalitatívneho prístupu.  

Hodnotitelia na základe výsledkov z testovania hypotéz zodpovedali hodnotiace otázky na úrovni 
opatrení ako aj na úrovni programu. Pri zodpovedaní otázok boli okrem programových ukazovateľov 
použité aj kontextové ukazovatele týkajúce sa územia, populácie alebo odvetvia.  

Dosiahnutie cieľov  

Účinok programu na celkový rast vidieckej ekonomiky 

Celkový pozitívny účinok programu na hrubú pridanú hodnotu podnikov bol 168,12 mil. EUR, čo 
predstavuje 252,43 mil. v PPS. Najväčší vplyv na hrubú pridanú hodnotu malo opatrenie 123, ktorého 
účinok predstavoval 88,74 mil. EUR (133,24 mil. v PPS), nasledovalo opatrenie 121 s účinkom 46,5 mil. 
EUR (69,82 mil. v PPS), opatrenie 122 s účinkom 21,3 mil. EUR (31,98 mil. v PPS) a nakoniec opatrenie 
311 s účinkom 11,58 mil. EUR (17,39 mil. v PPS). Najnižší rast HPH vo vzťahu k vynaloženým verejným 
výdavkom bol dosiahnutý opatrením 121.  Rast hrubej pridanej hodnoty podnikov svedčí o pozitívnom 
účinku programu na celkový ekonomický rast vidieckej ekonomiky, ale s relatívne nízkou účinnosťou 
vynaložených verejných zdrojov.  

Program mal negatívny vplyv na produktivitu práce poľnohospodárskych podnikov. Program viedol 
k poklesu produktivity práce o 1 138,- EUR (1 708  v PPS) hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca 
v poľnohospodárskych podnikoch. Na druhej strane mal program (opatrenie 123) pozitívny účinok na 
rast produktivity práce v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby v hodnote 2 236,- EUR 
(3 357,- v PPS) pre poľnohospodárske podniky a 1 869,- EUR (2 806,- v PPS) pre potravinárske podniky. 
V oblasti diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti na nepoľnohospodársku mal program (opatrenie 
311) negatívny účinok na produktivitu práce poľnohospodárskych podnikov v hodnote – 713,- EUR na 
zamestnanca ( 1 071,- v PPS). 

Účinok programu na zamestnanosť  

Program mal pozitívny účinok na zamestnanosť. V poľnohospodárskej prvovýrobe program pomohol 
udržať 4 164 pracovných miest (opatrenie 121),  v spracovaní poľnohospodárskej prvovýroby 
a potravinárstve program vytvoril 1 207 nových pracovných miest v poľnohospodárskych podnikoch 
a vyše 4 100 pracovných miest v potravinárskych podnikoch (opatrenie 123). V oblasti 
nepoľnohospodárskej výroby mal program pozitívny účinok na vytvorenie 381 nových pracovných 
miest v poľnohospodárskych podnikoch (opatrenie 311). Celkový účinok programu bol 5 688 nových 
pracovných miest a  4 164 udržaných pracovných miest. Program udržal okolo 8 % pracovných miest 
v slovenskom poľnohospodárstve a približne rovnaké percento aj v potravinárskom priemysle. 
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Účinnosť programu na zvrátenie poklesu biodiverzity  

Implementácia opatrení osi 2 v poľnohospodárstve, osobitne opatrenia 214 a 225, mali pozitívny 
vplyv na zvrátenie poklesu biodiverzity, hodnotenej prostredníctvom „Indexu zmeny početnosti 
druhov vtáctva“. Na národnej úrovni od r. 2006 klesla početnosť vybraných druhov o 43 % a na 
plochách s aplikovanými agroenvironmentálnymi schémami klesla početnosť vtáctva len o 28 %. 
Rozdiel +15 % predstavuje pozitívny účinok opatrenia AE na zvrátenie poklesu biodiverzity. V prípade 
plôch s aplikovanými LEP (opatrenie 225) početnosť lesných druhov vtáctva vykazovala skôr stabilnú, 
resp. fluktuujúcu tendenciu, kým na národnej úrovni celkovo aj pri obmedzenom výbere druhov bola 
evidentná celková klesajúca tendencia početnosti vtáctva. 

Účinnosť programu na udržanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou hodnotou 

Kvalitatívne hodnotenie biotopov prírodných a poloprírodných porastov preukázalo pozitívny vplyv 
opatrení AE počas programového obdobia. Parciálne hodnotenie kvality biotopu ukázalo rozdiel v 
prospech podporených plôch: 76 % podporených plôch je v dobrom stave oproti 65 % nepodporených. 
Celkové hodnotenie kvality biotopu ukázalo rozdiel v prospech podporených plôch: 70 % podporených 
plôch je v dobrom stave oproti 64 % nepodporených. 

Pre hodnotenie kvalitatívneho vývoja poľnohospodárskej mozaikovej krajiny s nízkou intenzitou 
poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami podľa opatrení osi 2 bol preukázaný 
pozitívny účinok programu (opatrenia 211/212 a 214) na kvalitatívny stav území HNV.  

Z hodnotenia lesníckych opatrení vyplýva, že aktivity implementované v lesoch v rámci opatrení 224, 
225 a 226 mali pozitívny vplyv na udržanie lesných území s vysokou prírodnou hodnotou, nespôsobili 
však výrazný (zásadný) nárast ich výmery, alebo významné zlepšenie ich stavu.  

Účinok programu na zlepšenie kvality vody 

Kvalita podzemnej vody z hľadiska obsahu dusičnanov bola v rámci celého územia SR hodnotená na 
základe údajov z existujúcich objektov pozorovacej siete národného monitoringu kvality podzemnej 
vody na SHMÚ, a objektov účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie dusíkatých látok v rámci 
zraniteľných oblastí a z údajov o kvalite využívaných zdrojov pitných vôd jednotlivých vodárenských 
spoločností.  

Na identifikovaných prekryvoch sond VÚVH s produkčnými blokmi LPIS, na ktorých boli realizované 
agroenvironmentálne opatrenia, došlo k poklesu koncentrácie dusičnanov v priemere o 2,04 mg/l.  
Znížená aplikácia dusíkatých hnojív na podporených územiach a zmeny v obsahu dusičnanov v pôde 
mali pozitívny vplyv na zmeny v úrovni dusičnanov v podzemných a povrchových vodách. 

Opatrenia osi 2 implementované v lesnom hospodárstve, najmä v súvislosti s ich ekologickým 
zameraním (zákaz, obmedzenie alebo minimalizácia využívania pesticídov a hnojív) a cieľom 
podporovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, prispeli významnou mierou k zlepšovaniu 
kvality vody. Súčasne treba zdôrazniť, že na samotné zvyšovanie kvality vôd mal najvýznamnejší vplyv 
fakt, že opatrenia zabezpečili 433 tis. ha lesov s priaznivým zdravotným stavom a s trvalo udržateľným 
obhospodarovaním, čo zásadným spôsobom podporilo posilnenie vodohospodárskej funkcie lesov na 
Slovensku.  

Účinok programu na zmenu klímy 

Opatrenia osi 2 prispievajú k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a podporujú prispôsobovanie sa 
poľnohospodárskych ekosystémov klimatickým zmenám. Zníženie emisií skleníkových plynov z 
rastlinnej výroby a zvýšenie sekvestrácie CO2 predstavuje pozitívny smer vo vývoji slovenského 
poľnohospodárstva. Na druhej strane je potrebné konštatovať, že SR plní v predstihu limity Kjótskeho 
protokolu, a naopak, prudký pokles stavov v živočíšnej výrobe spôsobuje nedostatok organického 
hnojiva, potrebného ku kompenzácii strát organického uhlíka, odčerpávaného rastlinnou produkciou.  
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Pri konverzii konvenčného hospodárenia na ekologické hospodárenie sa zásoby organického uhlíka 
zvyšujú až do výšky 1,98 t C/ha za rok. Pri zmene ornej pôdy na TTP je výpočet príspevku ukladania 
organického uhlíka 0,742 t C/ha za rok. 

Lesnícky zamerané opatrenia v rámci osi 2 mali nevýrazný vplyv na zlepšovanie kvality ovzdušia, 
zníženie produkcie skleníkových plynov a amoniaku. Perspektívne, hlavne vplyvom zníženia rizík 
lesných požiarov, však možno očakávať pozitívny prínos v tejto oblasti. 

Naproti tomu, vplyvom týchto opatrení sa zvýšila kapacita lesných spoločenstiev absorbovať CO2 
prostredníctvom jeho sekvestrácie v lesných porastoch a v lesnej pôde. Do budúcna sa dá očakávať 
ďalšie zvyšovanie pozitívneho vplyvu implementovaných opatrení v oblasti sekvestrácie CO2 lesnými 
ekosystémami.  

Účinok programu na kvalitu života 

Os 3 komplexne a strategicky pristupuje k riešeniu otázok vidieka, pričom prostredníctvom 
jednotlivých opatrení tejto osi bol dosiahnutý mierne pozitívny vplyv na kvalitu života na vidieku. 
Pozitívne účinky sa prejavili najmä prostredníctvom zlepšenej infraštruktúry a služieb, z ktorých majú 
prospech samotní obyvatelia obcí. O projekty v oblasti infraštruktúry obcí bol značný záujem, pričom 
efektívna je najmä implementácia prostredníctvom prístupu LEADER za využitia participatívneho 
prístupu a nástrojov spolupráce v území.  

Ďalšie pozitívne účinky sa prejavili prostredníctvom zvýšenia atraktivity vidieckych území z pohľadu 
rozvoja činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. S tým boli spojené tiež vyššie súkromné 
investície vo vidieckych oblastiach a tvorba pracovných miest, pričom výhodou cestovného ruchu je, 
že prináša priame i nepriame účinky na pridružené odvetvia a vedie tiež k rozvoju alternatívnych 
doplnkových služieb, v čom spočíva ďalšia perspektíva a udržateľnosť.  

Nemenej dôležitým je tiež vplyv programu na kvalitu života na vidieku z pohľadu dosiahnutého 
ekonomického rastu, vývoja nezamestnanosti a migrácie obyvateľstva. V týchto oblastiach bol 
rovnako dosiahnutý mierne pozitívny účinok.  

Integrovaný prístup k rozvoju vidieka 

Integrovaný prístup k rozvoju vidieka prostredníctvom nástroja LEADER bol v programovom období 
2007 – 2013 implementovaný v SR po prvýkrát. Celkovo 29 miestnych akčných skupín, ktoré 
pokrývajú 36 % vidieckych regiónov s počtom viac ako 735 tis. obyvateľov uplatňuje na svojom 
území princípy LEADER a teda integrovaný prístup k rozvoju vidieka.  

LEADER významnou mierou prispel k budovaniu sociálneho kapitálu pre správu a riadenie rozvoja 
vidieckych komunít princípom „zdola nahor“. Projekty beneficientov programu podporené v rámci 
implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia dosiahli lepšie výstupové ukazovatele ako 
projekty realizované priamo cez program, čo svedčí o celkovej efektívnosti prístupu LEADER k rozvoju 
vidieckych území pri využívaní verejných zdrojov. Okrem priameho príspevku LEADER k tvorbe 
vidieckej zamestnanosti, k skvalitneniu základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, obnove a rozvoju 
obcí, rozvoju miestnej ekonomiky založenej na využívaní endogénnych zdrojov a budovaniu 
sociálneho kapitálu priniesol LEADER ďalšie nepriame pozitívne efekty v podobe rastu identity území, 
ochrany a propagácie kultúrneho, prírodného a historického dedičstva vidieckych regiónov Slovenska. 
Celkovo 1 656 projektov opatrení osi III. realizovaných prostredníctvom osi IV. LEADER, spolu s 54 
projektami spolupráce prispeli k zvýšeniu kvality života obyvateľov vidieka využitím integrovaného 
prístupu k jeho rozvoju.  
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Hlavné závery 

Na základe dosiahnutých výsledkov je možné uviesť, že program splnil v prevažnej miere svoje 
stanovené ciele. Investičné podpory programu prispeli k zvýšeniu hrubej pridanej hodnoty, ziskov, 
výsledkov hospodárenia z hospodárskej činnosti, ale aj zamestnanosti. Na druhej strane program 
spôsobil pokles produktivity práce. V dôsledku podpory nedošlo k substitúcii práce za kapitál. Program 
taktiež podporil hlavne sektory poľnohospodárskej výroby, ktoré sú náročné na prácu (živočíšna 
výroba, špecializovaná rastlinná výroba), čím prispel k udržaniu zamestnanosti na vidieku, kým 
nepodporené podniky investovali vlastné a požičané zdroje hlavne do nárastu produktivity, čo viedlo 
k šetreniu na pracovnej sile. Podporené investície taktiež viedli k zlepšeniu vplyvu poľnohospodárstva 
na životné prostredie a k zlepšeniu poskytovania verejných statkov, zvlášť environmentálnych 
verejných statkov. Zvýšila sa produkcia zeleniny z ekologickej produkcie ako aj produktov živočíšneho 
pôvodu z ekologickej produkcie. Podporou priameho predaja sa podporila diverzifikácia príjmov 
poľnohospodárov, čo znižuje riziko podnikania v poľnohospodárstve. Účinnosť vynaložených 
verejných výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom však bola nízka. Na zníženie účinnosti malo 
vplyv širokospektrálne nastavenie hlavných investičných opatrení, v rámci ktorých sa podporovali aj 
navzájom protichodné ciele (hrubá pridaná hodnota, zamestnanosť, produktivita, životné prostredie, 
ekologické poľnohospodárstvo, blahobyt zvierat, podpora najmenej rozvinutých regiónov, zmena 
štruktúry produkcie, podpora mladých poľnohospodárov, obnoviteľné zdroje energie). Účinnosť 
podpory znižovali v niektorých výzvach aj neoptimálne stanovené výšky podpôr na projekt, alebo 
podnik. Vysoké podpory na podnik mali relatívne nízku účinnosť. Problémom sú vysoké umŕtvené 
straty opatrení 121 a 123, čo znamená, že nepodporené podniky realizovali projekty v podobnom 
rozsahu aj bez získania podpory z programu. To naznačuje, že mnohé podniky sa neuchádzali o 
podporu, alebo ju nezískali v dôsledku vysokej administratívnej náročnosti projektov alebo zlého 
nastavenia výziev. Taktiež sa na Slovensku v ostatnej dobe znížili náklady na získanie úverov, takže 
mnohé podniky sa rozhodli realizovať investície bez podpory z programu, v ktorom boli vysoké 
administratívne náklady na podanie ŽoNFP, implementovanie a monitorovanie projektu. 

Program prispel k rastu príjmov podporených subjektov neštátnych vlastníkov lesov. Poskytnutá 
investičná podpora pozitívne ovplyvnila diverzifikáciu tovarov a služieb produkovaných neštátnymi 
lesníckymi subjektami. Opatrenie 122 prispelo k zvýšeniu hospodárskej hodnoty podporených 
neštátnych lesníckych subjektov.  

Napriek príslušnosti platieb LFA k osi 2 PRV sa ich vplyv v podmienkach SR primárne prejavuje 
v ekonomických výsledkoch hospodárenia podporených podnikov. Platby LFA boli v sledovanom 
období pre poľnohospodárov významným finančným zdrojom a významne prispeli k dosiahnutému 
hospodárskemu výsledku. Ich vplyvom podniky v LFA reagujú na výkyvy vo vývoji ekonomického 
prostredia menej citlivo ako v produkčných oblastiach. Napriek tomu, hospodárske výsledky fariem 
v LFA nie sú dostatočne vysoké, aby pokryli požiadavky na základnú reprodukciu fixného kapitálu. 
Preto aj napriek platbám LFA prevláda orientácia fariem na extenzívne hospodárenie a dochádza k 
útlmu poľnohospodárskej výroby. Sekundárny vplyv platieb LFA na zlepšenie životného prostredia je 
veľmi ťažko merateľný a je založený na predpokladoch dôkladného dodržiavania pravidiel pre „Dobré 
poľnohospodárske a environmentálne podmienky (GAEC)” a zákonných podmienok hospodárenia 
(SMR). Vplyv platieb LFA na zlepšenie stavu biotopov trávnych porastov a pozitívny vplyv na 
biodiverzitu (index početnosti vtákov) sa nepotvrdil. 

Z pohľadu dosiahnutia cieľov osi 2 pre poľnohospodárske územia bolo najvýznamnejšie opatrenie 214 
Agroenvironmentálne platby, ktoré pokrývalo postupy šetrné k životnému prostrediu, pôdoochranné 
opatrenia a opatrenia k zachovaniu biodiverzity. Pozitívnym faktom bola dominancia podopatrenia 
Ekologické poľnohospodárstvo, smerujúce nielen k zníženiu negatívnych dosahov hospodárenia na 
životné prostredie, ale aj k výrobe kvalitných potravín z hľadiska rezíduí v koncovom produkte pre 
spotrebiteľa. Implementácia opatrení osi 2 v poľnohospodárstve (osobitne opatrenie 214), mala 
pozitívny vplyv na zvrátenie poklesu biodiverzity. Kvalitatívne hodnotenie vybraných území HNVp 
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preukázalo pozitívny účinok programu (opt. 214) na stav HNVp.  Znížená aplikácia dusíkatých hnojív 
na podporených územiach mala pozitívny vplyv na kvalitu podzemnej vody. 

Veľmi výrazný pokles nastal v porovnaní s obdobím 2004-2006 v záujme o pôdoochranné opatrenia. Z 
časti to súviselo s postupnou plnou implementáciou GAEC a SMR v novom programovacom období 
ako aj s využitím plôch akútne vhodných na zatrávnenie v predchádzajúcom období 2004-2006. Na 
druhej strane len 20 podporených podnikov poukazovalo na potrebu zmeny nastavenia pravidiel pre 
podporu. Podniky viac využívali extenzívny prístup pri možnosti získať podporu na neprodukčnú ornú 
pôdu, čo opäť viedlo k extenzifikácii výroby. Požiadavka pre stabilizačný osevný postup nebola 
atraktívna, nakoľko pestovať 6 plodín pri súčasnom tradičnom pestovaní 2-3 trhových plodín bola pre 
podniky nezaujímavá.  

Opatrenie 213 Natura malo pozitívny účinok na zachovanie biodiverzity, avšak celková podporená 
výmera bola veľmi malá. Dôvodom bola forma a rozsah ako aj stanovenie podmienok pre podporu. 
Poľnohospodárske podniky jednoznačne uprednostňovali opatrenie 214 - podopatrenie Ochrana 
biotopov poloprírodných a prírodných TTP, ktoré bolo v minulosti dobre využívaným podopatrením. 
Je zároveň potrebné upozorniť, že v rámci opatrenia 213 išlo len o kompenzačné platby za obmedzenie 
užívania na pôde dané environmentálnou legislatívou. 

V oblasti zlepšovania životných podmienok zvierat splnil program (opatrenie 215) plánované 
špecifické ciele a prispel k naplneniu operačných cieľov.  Opatrenie 215 bolo implementované vo 
významnej časti populácie zvierat chovaných na farmárske účely na Slovensku. Realizácia opatrenia 
zabezpečila merateľne lepšie životné podmienky zvierat, čo pozitívne ovplyvnilo zdravie a kondíciu 
zvierat, zlepšili sa hygienické podmienky chovu s významnými prínosmi pre zdravie zvierat, kvalitu a 
bezpečnosť živočíšnych produktov, zlepšenie pracovného prostredia ľudí a v konečnom dôsledku aj 
zníženie emisií skleníkových plynov z menej prehusteného maštaľného prostredia. Pre podopatrenie 
“Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc” neboli pre väčšinu chovov vypracované reálne 
splniteľné špecifické podmienky, z toho dôvodu sa opatrenie prakticky nerealizovalo. 

Pre lesné územia bolo v rámci osi 2 z hľadiska podporovaných aktivít strategicky najdôležitejším 
opatrením 226 Obnova lesného potenciálu. Vybudovanie protipožiarnych lesných ciest predstavuje 
pozitívny príspevok pre lesné hospodárstvo. Tieto cesty sú multifunkčným zariadením umožňujúcim 
efektívnejšie obhospodarovať lesy, vykonávať efektívnejšiu kontrolu negatívnych javov v lesných 
ekosystémoch a v neposlednom rade umožňujú pre občanov využívať verejnoprospešné funkcie lesov. 
Druhou najvýznamnejšou aktivitou bola podpora zakladania, obnovy a ochrany lesov na územiach 
postihnutých kalamitami. Je to významné opatrenie umožňujúce účinne a relatívne rýchlo obnoviť 
lesné spoločenstvá najmä pri veľkoplošných kalamitách.  

Spôsob implementácie opatrení 221 a 224 neumožnil dosiahnuť plánovanú výmeru územia. I napriek 
tomu je možné uviesť, že opatrenia osi 2 pre lesné územia ako celok prispeli k úspešnej starostlivosti 
o krajinu, k zachovaniu lesov, k udržiavaniu lesných území s vysokou prírodnou hodnotou, k zlepšeniu 
kvality vody, pôdy a k zmierneniu klimatických zmien.  

Opatrenia osi 3 mali mierne pozitívny príspevok k zlepšeniu kvality života na vidieku. Aj napriek 
nižšiemu naplneniu niektorých ukazovateľov program splnil stanovené ciele a vytvoril príležitosti pre 
ďalší rozvoj vidieka z hľadiska zlepšenia spoločenských podmienok vidieckeho obyvateľstva, rozvoja 
podnikateľských aktivít na vidieku a vytvárania nových pracovných príležitostí. Opatrenia okrem 
priamych účinkov na obyvateľov dotknutých obcí (opatrenia 321 a 322) pritiahli tiež záujem 
návštevníkov (opatrenia 311 a 313), čím sa zvyšuje atraktivita vidieckych území, rastú príjmy 
miestnych podnikov a dochádza k integrácii rôznych subjektov (napr. subjekty pôsobiace v cestovnom 
ruchu s ostatnými subjektmi a pridruženými odvetviami na vidieku).   

Prístup LEADER pozitívne prispel k zvýšeniu kvality života na vidieku prostredníctvom značného počtu 
projektov v oblasti obnovy a rozvoja obcí, základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vzdelávania 
a informovania, rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a tiež posilňovania národnej a medzinárodnej 
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spolupráce vidieckych území. Celkový pozitívny účinok implementácie prístupu LEADER na 
dosahovanie cieľov programu však znižuje nenaplnenie cieľov v oblasti tvorby zamestnanosti. 
V tomto smere LEADER nenaplnil očakávania. Bolo to spôsobené najmä nerovnomerným rozdelením 
zdrojov určených na implementáciu stratégií miestneho rozvoja medzi verejným a súkromným 
sektorom a tiež vysokou administratívnou náročnosťou projektov. Táto skutočnosť spolu s vysokou 
mierou spolufinancovania projektov (50%) a relatívne nízkou maximálnou výškou oprávnených 
výdavkov na projekt spôsobila nedostatočný záujem zo strany potenciálnych beneficientov programu 
o projekty podnikateľského charakteru (v opatreniach 311, 313).  

Hlavné odporúčania 

V oblasti investičných podpôr pre poľnohospodárske a spracovateľské podniky bude potrebné 
v budúcnosti zlepšiť rozdelenie zdrojov na jednotlivé témy (stroje, budovy, atď.) a sektory (mlieko, 
obilie, atď). Taktiež je potrebné optimalizovať výšku podpôr. V rámci predchádzajúcich výziev sa 
podporovali projekty, ktoré by sa realizovali aj bez podpory na komerčnej báze. Výsledkom sú vysoké 
umŕtvené náklady investičných opatrení 121 a 123. Taktiež je potrebné lepšie rozdelenie výziev podľa 
cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť. Pri výzvach, ktorých cieľom je podporiť konkurencieschopnosť, je 
potrebné klásť dôraz na inovácie, ktoré majú pozitívny multiplikatívny efekt aj na ostatné podniky v 
odvetví.  

Projekty, ktoré podporujú zamestnanosť by mali byť cielené hlavne do najmenej rozvinutých regiónov 
Slovenska. Väčší dôraz by sa mal klásť na podporu malých podnikov, ktoré nie sú schopné získavať na 
komerčnom trhu zdroje na svoj rozvoj. Veľkosť výšky podpory a zameranie podpôr je potrebné  lepšie 
prispôsobiť potrebám týchto podnikov.  

Pri podpore spracovania a odbytu treba klásť dôraz na celú vertikálu (vstupy - prvovýroba – 
spracovanie – odbyt) a podporiť hlavne tie podniky, ktoré sú schopné zabezpečiť vertikálnu kooperáciu 
v rámci celej vertikály. Pri podpore spracovania sa odporúča zvýhodniť tie podniky, ktorých podpora 
povedie k nárastu poľnohospodárskej prvovýroby.  

Podporu odbytových organizácií výrobcov je potrebné zamerať na združovanie väčšieho počtu malých 
a stredných poľnohospodárov, pričom je potrebné podporovať vytváranie pridanej hodnoty napr. vo 
forme spoločného spracovania produkcie. S tým súvisí tiež podpora spoločných investícií a ďalších 
aktivít s pridanou hodnotou. Tie by mali odbytovým organizáciám umožniť napr. umiestnenie 
produkcie aj na zahraničných trhoch, prípadne umožniť kapitálový vstup do spracovateľských 
spoločností. Dôležité je tiež nastavenie ďalších podporných mechanizmov zo strany MPRV SR, ktoré 
umožnia budovať udržateľnosť, dlhodobú dôveru a povedú k vytvoreniu dlhodobého systému 
podpory.  

Oblasť vzdelávania a poradenstva je potrebné orientovať na praktické potreby a problémy fariem, 
pričom je dôležité flexibilne reflektovať na zmeny a nové trendy v sektore pôdohospodárstva a na 
prepájanie vzdelávania s poradenstvom, ako aj s výskumom a inováciami.     

V budúcnosti je nevyhnutné klásť dôraz aj na využívanie synergického efektu viacerých druhov podpôr. 
V rámci opatrení 123 a 121 takýto synergický efekt nenastal. Dôvodom bolo zlé nastavenie podpôr ako 
aj výšok podpôr.  

Odporúča sa podporovať projekty, ktoré vedú k výraznejším pozitívnym efektom vo forme tvorby 
verejných statkov a ktoré majú výraznejšie pozitívne externality (tvorba pracovných miest, 
obnoviteľné zdroje, ochrana životného prostredia, klimatické zmeny a biodiverzita). 

Podpora lesníckych subjektov by sa mala v budúcnosti sústrediť na investovanie do techniky a 
technológií, ktoré zvyšujú produktivitu práce, ale súčasne zlepšujú aj ekologické parametre používanej 
techniky. Okrem toho časť finančných zdrojov by mala byť alokovaná nie len pre vlastníkov a správcov 
lesného majetku, ale aj pre podnikateľské subjekty výhradne poskytujúce služby v hlavných lesníckych 
činnostiach pre neštátny lesnícky sektor (mechanizmy pre ťažbu a približovanie dreva). Nakoľko 
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značná časť, najmä menších vlastníkov lesa nemá vlastné výrobné kapacity a činnosti vo svojich lesoch 
si objednáva v externom prostredí ako službu.  

Pre presnejšie meranie vplyvu LFA na životné prostredie a biodiverzitu je ukazovateľ podporenej 
výmery nedostatočný a mal by byť v budúcnosti doplnený o ďalšie ukazovatele na meranie reálnych 
mimo-produkčných prínosov platieb LFA. Z predošlých hodnotení prínosov platieb LFA na úrovni EÚ 
a zistení hodnotiteľa vyplýva  odporúčanie, aby problematika LFA bola riešená v širšom územnom 
pohľade a v dôkladnejšom prepojení na ostatné opatrenia rozvoja vidieka a tiež ostatné štrukturálne 
fondy. V tomto smere je dôležité, aby národné autority urobili vlastné rozhodnutia ako čo najlepšie 
zachovávať a využívať LFA, osobitne horské oblasti.  

Pre územia Natura 2000 by bolo vhodné doriešiť v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 
presnú úroveň kompenzácie aj zadefinovanie priorít v rámci ochrany prírody vo vzťahu k 
poľnohospodárskej činnosti a náhrad za obmedzenie používania poľnohospodárskej pôdy pre 
poľnohospodárske podniky.  

Z hľadiska opatrení pre zachovanie biodiverzity je potrebné pokračovať v podpore 
poľnohospodárskych podnikov. Najmä stav vtáčích populácií v poslednej dekáde bol alarmujúci a 
podpora plôch s Ochranou biotopov vybraných druhov vtákov napomáha spomaleniu negatívneho 
trendu. Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných TTP patrí k tradičným, dobre etablovaným 
opatreniam. U obidvoch opatrení je potrebné zvýšiť povedomie poľnohospodárov o ich význame, 
nielen z hľadiska finančného prínosu pre podnik, ale aj z hľadiska ich postavenia v zdravo fungujúcom 
poľnohospodárskom ekosystéme. Zatiaľ sú chápané skôr ako podporný finančný prostriedok pre 
extenzívne nenáročné hospodárenie na pôde. 

Pri koncipovaní podopatrení pre Dobré podmienky zvierat by bolo vhodné využiť poznatky a materiály 
EFSA, ktoré predkladajú metodiky a kritériá pre hodnotenie welfare jednotlivých druhov 
hospodárskych zvierat v rámci EÚ. Do všeobecných kritérií by bolo dobré zakomponovať podmienku 
nepoužívania geneticky modifikovaných zvierat. V podopatrení pre výkrmovú hydinu naďalej 
preferovať opatrenie na zníženie intenzity rastu s dlhším obdobím výkrmu, zaťaženia podlahovej 
plochy a predĺženie doby asanácie prostredia medzi jednotlivými produkčnými cyklami. 

Pre opatrenia osi 2 týkajúce sa lesného územia sa odporúča znižovať administratívnu náročnosť 
kladenú na žiadateľov o podpory. V rámci podporovaných aktivít z pohľadu environmentálnych cieľov 
by bolo vhodné čo najviac podporovať oblasť obnovy lesov poškodených kalamitami, ochranu a 
revitalizáciu lesov postihnutých kalamitami alebo dlhodobo hynúcich lesov. Ďalej sa odporúča vytvoriť 
investičnú podporu pre záchranu genofondu lesných drevín, vrátane lesných škôlok s orientáciou na 
podporu biodiverzity lesných spoločenstiev. 

Národná politika rozvoja vidieka musí pokrývať problémy vidieka koherentne a cielene. Nedostatok 
zacielenia vedie k strate zdrojov, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho kapitálu, podporuje 
exodus z vidieka a spôsobuje zhoršenie vidieckej ekonomiky a kvality života na vidieku. 

Je preto dôležité zabezpečiť integrovaný prístup a vhodné koordinačné mechanizmy na všetkých 
úrovniach riadenia, aby nástroje v konkrétnom území pochádzajúce aj z odlišných sektorov a oblastí 
mohli harmonicky spolupôsobiť, kde je to možné vytvárať synergie a minimalizovať negatívne účinky 
(napr. cestovný ruch, diverzifikácia do nepoľnohospodárskych činností a iné). 

Pre životaschopnosť poľnohospodárov v horských oblastiach je nevyhnutnou podmienkou interakcia 
- možnosť spolupráce horských oblastí s inými typmi oblastí (napr. uznanie kvality horských produktov 
na trhoch v mestských a prímestských oblastiach, hľadanie spôsobov lepšej informovanosti 
spotrebiteľov a iných aktérov v potravinovom reťazci o kvalite produktov horského 
poľnohospodárstva), ale aj pre celkovo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi (napr. s vodou 
a obnoviteľnými zdrojmi energie). V tomto smere je optimálnym riešením väčšia podpora 
integrovaného prístupu zdola nahor založeného na verejno-súkromnej územnej spolupráci podnikov 
v LFA (Leader/CLLD). 
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V oblasti vidieckeho cestovného ruchu je potrebné podporu zacieliť na menšie projekty určené pre 
malých a stredných podnikateľov. Dôležité je tiež zabezpečiť koordinovanú podporu cestovného 
ruchu a pri uplatňovaní rôznych nástrojov podpory rozlišovať medzi rozvinutými regiónmi a tými, 
ktoré sú z pohľadu cestovného ruchu menej rozvinuté, avšak majú značný potenciál na jeho ďalší 
rozvoj. 

Z hľadiska rozvoja infraštruktúry obcí je dôležité podporovať nielen tvorbu základnej infraštruktúry, 
ale tiež tvorbu rozvojového potenciálu prostredníctvom aktivít, ktoré prinesú konkrétne efekty pre 
jednotlivé obce v podobe zvýšenia príjmov, prípadne tvorby pracovných miest. Nevyhnutná je tvorba 
vzájomných synergií medzi projektmi a podpora implementácie integrovaných, prípadne vzájomne 
sa dopĺňajúcich projektov. 

V súvislosti s implementáciou opatrení v osi 3 sa preto ako zaujímavý javil prístup LEADER, ktorý svojím 
prístupom zdola nahor a uplatňovaním vzájomnej spolupráce prináša lepšiu efektívnosť pri využívaní 
získanej podpory a lepšiu identifikáciu potrieb zdola, čo sa následne prejavuje v lepšom zacielení 
podpory do oblastí a území, ktoré to potrebujú.  

Integrovaný prístup k rozvoju vidieka prostredníctvom LEADER je potrebné naďalej rozvíjať 
a rozširovať s cieľom pokryť čo najväčšie územie. Je nevyhnutné zvýšiť objem zdrojov určených pre 
LEADER a umožniť aj ostatným fondom prispieť k plneniu cieľov stratégií miestneho rozvoja MAS 
(multifondové financovanie). V ďalšom období je potrebné rozšíriť okruh podporovaných činností 
a beneficientov LEADER hlavne do oblasti podnikania – sektor výroby a služieb s dôrazom na 
využívanie miestnych zdrojov pre rozvoj miestnej ekonomiky a tvorbu pracovných miest. Taktiež je 
potrebné vo väčšej miere podporovať aktivity subjektov tretieho sektora v oblasti využívania 
prírodného, kultúrneho a historického potenciálu vidieka a rozvoja komunitnej a spolkovej činnosti. 
Zintenzívnením spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni sa tiež vytvoria podmienky pre 
efektívnejšie zavádzanie inovácií a prenos znalostí v oblasti rozvoja vidieckych území.   
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2. ÚVOD 
 

Účelom ex-post hodnotenia je a) poskytnúť odpovede na spoločné a programovo špecifické 
hodnotiace otázky, ktoré sú odvodené z posúdenia účinnosti, účelovosti a vhodnosti opatrení a 
programu a b) formulovať závery a odporúčania s cieľom zlepšiť kvalitu a vykonávanie budúcich 
programov.  

Ex-post hodnotenie malo posúdiť na úrovni programu, osí a opatrení: 

- relevantnosť, pokiaľ ide o riešenie najdôležitejších potrieb v oblasti programu, 
- účelovosť a dosiahnuté výsledky vo vzťahu k cieľom politiky, 
- účinnosť realizovaných intervencií, 
- výsledky z hľadiska programových dosiahnutých výsledkov v rámci skupiny priamych 

prijímateľov podpôr z programu, 
- dosahy z hľadiska príspevkov programu na zmeny pozorované v programovej oblasti, 
- faktory úspechu a neúspechu a poučenie pre návrh budúcej politiky. 

Hodnotenie bolo pripravené v zmysle Usmernenia pre ex-post hodnotenie PRV 2007-2013, (Európska 
hodnotiaca sieť pre rozvoj vidieka, jún 2014).  

Predložená hodnotiaca správa obsahuje 7 hlavných kapitol, vrátane záverov a odporúčaní týkajúcich 

sa konkrétnych opatrení i programu ako celku. Správa obsahuje samostatné hodnotenie na úrovni 

opatrení a na úrovni programu. Za týmto účelom sú vypracované analýzy a odpovede na hodnotiace 

otázky, ktoré sa týkajú jednotlivých opatrení ako aj úrovne programu.   
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3. KONTEXT HODNOTENIA 

3.1 Stručné informácie o kontexte programu: dotknuté národné politiky, sociálne a 
ekonomické pomoc motivujúce potreby, identifikácia beneficientov a ostatných 
cieľových skupín. 

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 vychádza z Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 
na roky 2007-2013 (NSP RV SR 2007-2013), ktorý tvorí referenčný rámec programu a v ktorom si SR v 
súlade s implementáciou reformovanej SPP EÚ vytýčila tri hlavné ciele politiky rozvoja vidieka na roky 
2007 – 2013: 

1. Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; 

2. Zlepšenie životného prostredia a krajiny prostredníctvom podpôr pre hospodárenie na pôde; 

3. Zvýšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie ekonomických aktivít 
na vidieku. 

Rozpracovanie NSP RV vychádzalo z návrhu strategických usmernení EÚ pre rozvoj vidieka (z 5. júla 
2005), ktoré stanovili strategický prístup pri príprave programov rozvoja vidieka v ČŠ EÚ.  

Východiskom pri príprave bola dovtedy platná Koncepcia rozvoja vidieka SR prijatá v roku 1998 a 
komplexná analýza sektora pôdohospodárstva SR (kapitola 1 NSP RV SR 2007-2013), ktorá poskytla 
aktuálny obraz o stave sektora, osobitne v kľúčových oblastiach kontextu. 

V rámci priority EÚ zameranej na „zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva“ bolo hlavným cieľom SR zameranie sa na reštrukturalizáciu, informatizáciu, 
modernizáciu, inováciu a vzdelávanie v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve, 
pričom najvyššia pridaná hodnota sa očakávala od podpory nasledovných kľúčových činností: 

 Modernizácia, reštrukturalizácia a inovácia pôdohospodárstva a lesného hospodárstva. 

 Spracovanie a predajnosť produktov agropotravinárskeho a lesného sektora, vrátane 
spracovania obnoviteľných zdrojov energie a biopalív. 

 Zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií (IKT). 

 Zlepšenie výkonu podnikov z environmentálneho hľadiska. 

 Pozemkové úpravy. 

 Vzdelávanie a poradenstvo v oblasti vplyvu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na 
životné prostredie. 

V rámci priority EÚ zameranej na „zlepšenie životného prostredia a krajiny“ bolo hlavným cieľom SR 
zachovanie biodiverzity, kvality vôd, pôdy a zmiernenie dosahov klimatickej zmeny. Dôraz je kladený 
na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo vo vidieckych oblastiach, kde sa 
najvyššia pridaná hodnota predpokladala pri podpore nasledovných kľúčových činností: 

 Zachovanie biodiverzity na vidieku prostredníctvom zavedenia vhodných poľnohospodárskych 
a lesohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu. 

 Zachovanie poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach. 

 Zavedenie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov prispievajúcich k 
zmierneniu klimatickej zmeny a k prispôsobeniu sa vplyvom klimatickej zmeny. 

 Ekologické poľnohospodárstvo. 

 Zavedenie opatrení prispievajúcich k znižovaniu znečistenia povrchových a podzemných vôd 
z poľnohospodárstva. 
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Priorita EÚ „zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie“ mala v 
podmienkach SR prispievať k diverzifikácii vidieckeho hospodárstva, osobitne s cieľom tvorby 
pracovných príležitostí mimo poľnohospodárstva a k obnove a rozvoju obcí. Najvyššia pridaná hodnota 
sa očakávala od nasledovných činností: 

 Diverzifikácia smerom k iným ako poľnohospodárskym činnostiam 

 Vidiecky cestovný ruch 

 Obnova a rozvoj obcí, zlepšenie miestnej infraštruktúry 

 Zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií (IKT), vrátane 
infraštruktúry širokopásmového internetu 

 Vzdelávanie potrebné pre diverzifikáciu miestnej ekonomiky 

Na uvedenú prioritu úzko nadväzuje priorita EÚ „budovanie miestnych kapacít“, ktorá sa v 
podmienkach SR zamerala na podporu mobilizácie a vznik miestnych akčných skupín Leader, ako novej 
metódy, ktorá sa v SR dovtedy nerealizovala. Jej pridaná hodnota sa očakávala najmä od nasledovných 
činností: 

 Vytváranie administratívnych kapacít, animácia a získavanie znalostí s cieľom mobilizácie 
miestneho potenciálu 

 Príprava a implementácia stratégií miestneho rozvoja 

Vyššie uvedené priority stratégie rozvoja vidieka SR (NSP RV SR) boli analyticky zdôvodnené, začlenené 
v rámci príslušných osí a stanovená bola ich finančná alokácia.  

V NSP RV tak boli zosúladené národné priority a ciele so Strategickými usmerneniami Spoločenstva 
pre rozvoj vidieka1, aktualizovanou Lisabonskou stratégiou2, Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja 
(Göteborskou stratégiou3) a Stratégiou rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 20104, 
ktorej cieľom bolo posilniť sociálnu a ekonomickú štruktúru vidieckych oblastí.  

Výsledná stratégia rozvoja vidieka odrážala kľúčové priority, zamerané na konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesného sektora, zlepšenie životného prostredia a krajiny, 
zlepšenie kvality života na vidieku a diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva.  

Následné programovanie rozvoja vidieka (príprava PRV) bolo podriadené národným prioritám rozvoja 
pôdohospodárstva a vidieka a v úzkom súlade s prioritami Spoločenstva. Ako dôležitú súčasť procesu 
je treba zmieniť aj snahu o zaistenie komplementarity s ostatnými politikami Spoločenstva, najmä 
poľnohospodárskou trhovou politikou, politikou súdržnosti a spoločnou politikou rybného 
hospodárstva.  

V procese programovania RO zohľadnil aj ďalšie strategické dokumenty na úrovni EÚ, ako najmä Akčný 
plán pre ekologické poľnohospodárstvo a potraviny, záväzok vo väčšej miere využívať obnoviteľné 
zdroje energie, potrebu vytvoriť strednodobú a dlhodobú stratégiu boja proti klimatickým zmenám, 
stratégiu a akčný plán EÚ v oblasti lesného hospodárstva (ktoré môžu pomôcť pri plnení cieľov rastu, 
zamestnanosti a trvalej udržateľnosti) a priority uvedené v šiestom akčnom programe Spoločenstva v 
oblasti životného prostredia ustanovenom rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 
1600/2002/ES3, najmä tie priority, ktoré si vyžadujú tematické environmentálne stratégie (ochrana 
pôdy, trvalo udržateľné využívanie pesticídov, znečisťovanie ovzdušia, mestské prostredie, trvalo 
udržateľné využívanie zdrojov a recyklácia odpadu). K dôležitým patrila aj iniciatíva i2010, definujúca 

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006D0144&from=EN 
2 http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs/european-dimension/index_en.htm#a 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0658&from=EN 
4 http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=84&NewsID=16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006D0144&from=EN
http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs/european-dimension/index_en.htm#a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0658&from=EN
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=84&NewsID=16
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rámcovú politiku EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá, s cieľom 100% pokrytia EÚ 
širokopásmovým internetom v rokoch 2010-2013. 

V zmysle Strategických usmernení Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka mal Program rozvoja 
vidieka SR 2007 – 2013 v maximálnej možnej miere: 

 využívať podpory EÚ pre rozvoj vidieka v oblastiach, kde je predpoklad tvorby najvyššej 
pridanej hodnoty; 

 prepojiť podporné prostriedky s hlavnými prioritami EÚ (Lisabonská a Göteborgská stratégia) 
a premietnuť ich do politiky rozvoja vidieka; 

 zabezpečiť konzistentnosť a synergiu s ostatnými politikami EÚ, najmä v oblasti súdržnosti a 
životného prostredia (Kjótsky protokol); 

 sprevádzať vykonávanie novej, trhovo orientovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) a s tým súvisiacu potrebnú reštrukturalizáciu sektora. 

Z hľadiska koordinácie finančných nástrojov bola vo fáze programovania prioritnou otázka nastavenia 
optimálnej súčinnosti medzi štrukturálnou (kohéznou) politikou, politikou zamestnanosti a politikou 
rozvoja vidieka. V tejto súvislosti plnil hlavnú funkciu CKO, s cieľom zaručiť komplementárnosť a 
vnútorný súlad činností, ktoré sa majú financovať z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, 
Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu rybného hospodárstva a EPFRV 
na určitom území a v určitej oblasti hospodárstva. Hlavné zásady, pokiaľ ide o demarkačnú líniu a 
mechanizmy spolupráce medzi činnosťami podporovanými z rôznych fondov, boli vymedzené v 
Národnom strategickom referenčnom rámci SR 2007-2013 a NSPRV SR 2007-2013.  

Koncepčne sa činnosti v týchto oblastiach uskutočňujú v súlade s cieľmi európskej stratégie 
zamestnanosti, uvedenými v integrovaných usmerneniach pre rast a zamestnanosť, a v súlade s 
opatreniami na základe národných reformných programov v rámci lisabonského procesu. Nový právny 
rámec zlepšil vykonávanie a riadenie programov rozvoja vidieka nasledovne: 

 Všetky existujúce opatrenia boli zoskupené do jedného nástroja na programovanie a 
financovanie - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRD). 

 Stratégia EÚ pre rozvoj vidieka slúžila ako základ pre národné stratégie a programy. Tým bolo 
zaistené lepšie zameranie na priority EÚ a komplementaritu s inými politikami EÚ (napr. 
súdržnosti a životného prostredia). 

 Posilnenie monitorovania, hodnotenia a podávania správ zabezpečilo väčšiu transparentnosť 
a zodpovednosť za použitie finančných prostriedkov EÚ. 

 Menej podrobné pravidlá a podmienky oprávnenosti umožnili členským štátom väčšiu voľnosť 
v tom ako chcú realizovať svoje programy. 

 Posilnený prístup zdola-nahor umožnil lepšie nastavenie programov rozvoja vidieka na 
miestne potreby. 

 Viac strategický prístup vyjasnil rozdelenie zodpovedností medzi členskými štátmi a EK. 

Nariadenie Rady (ES) 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV špecifikuje 
konkrétny zoznam opatrení organizovaných po osiach, sledujúc vyššie uvedené hlavné ciele politiky 
rozvoja vidieka a ich hierarchiu: 

Opatrenia osi 1 sú zacielené na pokračujúcu modernizáciu výroby podporovaním poľnohospodárov 
tiež smerom k štrukturálnym zmenám, primárne zameraným na zlepšenie kvality. Podporujú 
konkurencieschopnosť a efektívnosť a súčasne nájdenie prijateľného pomeru medzi 
životaschopnosťou fariem, ochranou životného prostredia a sociálnou dimenziou rozvoja vidieka. V 
rámci osi 1 sú aj opatrenia zamerané na ľudské zdroje, podporu transferu vedomostí a inovácií. 
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Celoživotné vzdelávanie bolo do programu presadené ako hlavný nástroj odbornej prípravy v 
poľnohospodárskom, lesohospodárskom a potravinárskom odvetví. 

Opatrenia v rámci osi 2 sú charakteristické racionálnejším využívaním pôdy a ochranou životného 
prostredia. Sú zacielené na sprostredkovanie environmentálnych služieb, uchovanie 
poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou (HNV) a kultúrnej 
krajiny vo vidieckych oblastiach. Tieto aktivity prispievajú k udržateľnému rozvoju vidieka cestou 
podpôr hlavných aktérov, aby títo pokračovali v užívaní pôdy a tak zachovávali a posilňovali prírodný 
priestor a krajinu. Medzi opatreniami je aj podpora znevýhodnených oblastí, ktorá napomáha 
zabraňovať opúšťaniu poľnohospodárskej pôdy a následnej marginalizácii.  

Opatrenia osi 3 sú zacielené na zlepšenie možností produkovania príjmov a kvality života obyvateľov 
vidieka podporovaním „živého vidieka“ a napomáhaniu udržať a zlepšiť jeho ekonomickú štruktúru 
najmä v odľahlejších vidieckych územiach, ktoré postihlo vyľudňovanie a starnutie populácie. 
Prispievajú k rozvoju miestnej infraštruktúry a ľudského kapitálu vo vidieckych oblastiach s cieľom 
zlepšiť podmienky rastu a tvorby pracovných miest vo všetkých odvetviach a diverzifikáciu 
hospodárskych činností. 

V programovom období 2007 - 2013 každý program rozvoja vidieka povinne obsahuje samostatnú os 
4 Leader, prostredníctvom ktorej sa financuje implementácia integrovaných stratégií miestneho 
rozvoja vypracovaných miestnymi akčnými skupinami. Opatrenia vychádzajú zo skúseností získaných 
v rámci prístupu Leader, aktivizujú obyvateľov vidieka, prinášajú možnosti inovácie v správe územia 
prostredníctvom miestneho prístupu „zdola nahor“ a animácii vo vidieckych územiach. Záverečná os 
5 slúžila na financovanie technickej pomoci. 

Nasledujúca tabuľka porovnáva percentuálny podiel príspevku EÚ podľa osí PRV SR ku koncu r. 2015, 
so stavom v čase schválenia programu v r. 2007. Z hodnôt je možné vidieť zmeny v alokáciách 
prostriedkov vplyvom modifikácií programu. 

Tab. 3/1  Percentuálne rozdelenie príspevku EÚ podľa osí PRV SR 2007-2013 

 Rozvojové osi PRV SR 2007 2015 

os 1  44,28% 53,72% 

os 2 36,54% 19,99% 

os 3 15,44% 16,29% 

os 4 2,19% 6,51% 

os 5 1,54% 4,09% 

Spolu PRV 100,00% 100,00% 
Zdroj: Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 schválený 4.12.2007 
 a RDIS Annual Financial Implementation Report 2015 

 
Sociálne a ekonomické pomoc motivujúce potreby rozvoja vidieka 

Na základe podrobnej SWOT analýzy programovej oblasti bol stanovený zoznam rozvojových potrieb, 
ktoré boli rozdelené do troch základných oblastí. Zároveň boli označené potreby (kurzívou), ktoré je 
nevyhnutné realizovať v súčinnosti s ďalšími operačnými programami na princípoch komplementarity: 

Oblasť ekonomiky vidieka 

• vyššie úrovne investícií do modernizácie poľnohospodárskych systémov 
• vyššie úrovne investícií do modernizácie potravinársko-spracovateľských systémov 
• nové investície do pridanej hodnoty poľnohospodárskych výrobkov 
• propagácia a podpora výroby nových typových/regionálnych výrobkov 
• nové investície do zmeny/zlepšenia poľnohospodárskych systémov, ktoré znížia ich vplyv na 

životné prostredie 
• propagácia a podpora vytvárania odbytových organizácií výrobcov 
• vyššie úrovne investícií do ťažby a spracovania dreva 
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• propagácia a podpora vytvárania a fungovania združení vlastníkov lesov 
• zabezpečenie programov vzdelávania za účelom odstránenia deficitov v odborných, 

profesionálnych a manažérskych schopnostiach v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom 
hospodárstve 

• propagácia a podpora rozvoja malých a stredných podnikov vo vidieckych sídlach 
• propagácia a podpora rozvoja finančných systémov pre splnenie špecifických úverových 

požiadaviek poľnohospodárstva, potravinárstva a nových foriem vidieckych podnikov 
• vyššie úrovne investícií do výskumu a vývoja nových tovarov a trhov 

Oblasť vidieckeho prostredia 

• zachovanie poľnohospodárskych činností v znevýhodnených oblastiach 
• podpora poľnohospodárskych činností chrániacich životné prostredie a udržiavanie 

environmentálnych hodnôt krajiny 
• vyššia podpora ochrany životného prostredia 
• udržanie a ochrana biodiverzity a uchovanie kultúrneho dedičstva 
• vyššia podpora starostlivosti o zvieratá 
• nové investície do prevencie lesných požiarov a iných foriem neúmyselných škôd 
• podpora lesníckych činností chrániacich životné prostredie a udržiavanie environmentálnych 

hodnôt krajiny 
• nové investície do rozvoja programov na ochranu pred záplavami 

Oblasť vidieckej komunity 

• propagácia a podpora rozvoja podnikov využívajúcich remeselné zručnosti na vidieku; 
• propagácia a podpora rozvoja spoločností zameraných na agroturistiku; 
• propagácia a podpora vytvárania a rozvíjania schopnosti miestnych spoločenstiev a 

spoločenských organizácií prinášať „zdola nahor“ prístup do plánovania a realizácie 
rozvojových projektov na vidieku; 

• nové investície do zabezpečenia vzdelávania, ktoré poskytne obyvateľom vidieka, 
predovšetkým nižšieho veku, žiadané odborné zručnosti; 

• vytváranie podmienok pre tvorbu pracovných príležitostí; 
• diverzifikácia vidieckej ekonomiky a znižovanie jej závislosti na prvovýrobe v agrosektore; 
• vyššie úrovne investícií do zlepšovania verejných služieb vo vidieckych samosprávach; 
• vyššie úrovne investícií do tvorby a obnovy technických služieb a občianskej vybavenosti vo 

vidieckych samosprávach; 
• nové investície do infraštruktúry, ktorá je potrebná pre podporu vidieckej turistiky; 
• nové investície do budovania infraštruktúry širokopásmového internetu; 
• nové investície do rekonštrukcie a modernizácie historických budov na vidieku; 
• vyššie úrovne investícií do rozvoja efektívnych komunikačných a dopravných spojení medzi 

vidiekom a národnými/medzinárodnými trhmi; 
• vyššie úrovne investícií do zlepšenia infraštruktúry a služieb na vidieku; 
• zlepšenie prístupu k informáciám a k novým a inovačným technológiám prostredníctvom 

podpory vzdelávacích a informačných služieb. 

Uvedený zoznam rozvojových potrieb bol pre potreby programovania agregovaný do troch strategicky 
dôležitých oblastí, ktoré sú zároveň hlavnými cieľmi politiky rozvoja vidieka v rámci EÚ SPP na roky 
2007-2013. 
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Identifikácia beneficientov 

Každá z uvedených osí, resp. jej opatrenia sú určené konkrétnym cieľovým skupinám beneficientov 
pomoci, ktoré sú podrobnejšie špecifikované v programovom dokumente: 

 registrovaní užívatelia poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikov a ich 
združenia, 

 inštitúcie pôsobiace v oblasti výskumu, vedy a ďalšieho vzdelávania (štátne, príspevkové, 
rozpočtové, verejno-prospešné, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, 
profesijné komory), 

 subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, 
 samosprávne úrady vidieckych obcí, združenia obcí, 
 miestne verejno-súkromné partnerstvá, miestne akčné skupiny, obyvateľstvo. 

Kontextové ukazovatele  

Pokrok implementácie NSP RV bol podrobne monitorovaný v pravidelných dvojročných intervaloch 
(2010, 2012 a 2014) prostredníctvom Súhrnných správ o pokroku implementácie NSP RV SR 2007-
2013. Súčasťou uvedených správ sú aj prehľady o stave vývoja stanovených kontextových 
ukazovateľov cieľovej oblasti programu (23 východiskových ukazovateľov kontextu a 36 cieľovo 
orientovaných východiskových ukazovateľov, viď príloha č. 2).  

Uvedené ukazovatele poskytujú prehľadný a porovnateľný obraz o stave pôdohospodárstva a vidieka 
a sú rozhodujúcimi charakteristikami kontextu programu rozvoja vidieka. Napriek tomu, že tieto 
ukazovatele majú rozhodujúci význam pri tvorbe stratégie programu, rovnako v rámci ex-post 
hodnotenia poskytujú dôležitú charakteristiku oblasti, zaznamenávajú dosiahnuté zmeny a umožňujú 
lepšie porovnanie a pochopenie stanovených dosahov implementácie programu. 

Ukazovatele v poľnohospodárstve 

V poľnohospodársky produkčných regiónoch SR poľnohospodárska aktivita vytvára nezanedbateľný 
podiel zamestnanosti a vidieckej ekonomiky. Poľnohospodárstvo a lesníctvo pomáhajú zabezpečovať 
udržanie osídlenia vidieka aj v odľahlých oblastiach mimo urbanizačných centier a poskytujú 
zamestnanie ľuďom, ktorí majú z objektívnych dôvodov zníženú priestorovú mobilitu. 
Pôdohospodárstvo zabezpečuje trvalú životaschopnosť vidieka, vrátane krajinotvorby a významne 
napomáha rozvoju miestnej infraštruktúry vidieka. Pokles prosperity pôdohospodárskych podnikov, 
resp. úpadok ich aktivít má pre vidiek nepriaznivé dôsledky, ktoré zvyšujú potrebu transferov do 
sociálnej oblasti a regionálneho rozvoja. Straty pracovných miest v pôdohospodárstve sú často 
hlavnou príčinou chudoby a sociálnej exklúzie niektorých skupín obyvateľstva, osobitne nízko 
kvalifikovaných pracovných síl a členov MRK.  

Základné ekonomické ukazovatele poľnohospodárstva za uplynulé programové obdobie 2007-2013 
uvádza nasledujúca tabuľka. 

Tab. 3/2  Základné ekonomické ukazovatele poľnohospodárstva (v mil. EUR)  

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy 2 719 1 966 2 019 2 435 2 363 2 349 2 549 2 400,3 2 374,1  

Náklady 2 664 2 079 2 033 2 361 2 328 2 352 2 502 2 334,6 2 343,6  

Výsledok hospodárenia 55 -113 -14 74 35 -3 73 65,7 30,5 

Tržby z predaja vlastných 
výrobkov a služieb 

1480,51 1451,64 1140,83 1215,29 1452,37 1584,19 1515,65 1544,94 1531,49 

Počet zamestnancov* 
(osoby) 

41 723 38 370 35 023 31 685 29 724 28 835 28 231 27 694 
 

Prameň: ŠÚ SR 
* Priemerný evidenčný počet zamestnancov zo štatistic. výkazníctva v podnikoch s 20 a viac zamestnancami 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

24 

 

Tab. 3/3  Ekonomický poľnohospodársky účet (v mil. EUR bežných cien)  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produkcia 
poľnohospodárskeho 
odvetvia 

2 
259,88 

2444,5
7 

1858,0
7 

1 
886,63 

2 
295,37 

2 
397,10 

2 
406,96 

2 
391,81 

  - z toho poľnohospodárska 
produkcia 

2 
156,58 

2333,3
7 

1740,1
4 

1 
761,19 

2 
174,87 

2 
272,67 

2 
285,04 

2 
273,79 

  - z toho 
nepoľnohospodárske 
vedľajšie činnosti 

103,3 111,2 117,93 125,44 120,49 124,39 121,92 118,02 

Medzispotreba celkom 1 
670,28 

1775,5
1 

1567,9
7 

1 
525,16 

1 
760,96 

1 
818,82 

1 
809,33 

1 
790,18 

Hrubá pridaná hodnota v 
základných cenách 

589,59 669,06 290,1 361,48 534,41 578,24 597,63 601,63 

Spotreba fixného kapitálu 263,19 248,12 196,67 230,64 276,01 285,54 334,62 291,75 

Čistá pridaná hodnota v 
základných cenách 

326,4 420,93 93,43 130,84 258,4 292,7 263,01 309,88 

Prameň: ŠÚ SR, DB Slovstat - Položky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu 

 
Výsledky hospodárenia  

V období 2007-2015 boli výsledky hospodárenia podnikov premenlivé a významne ovplyvnené 
svetovou finančnou krízou, ktorá na slovenské poľnohospodárstvo negatívne doľahla najmä v rokoch 
2008-2009 (záporný výsledok hospodárenia a pokles pridanej hodnoty). V ďalších rokoch sa negatívne 
prejavovala najmä zvýšená volatilita a prepad cien hlavných poľnohospodárskych komodít ako aj 
rastúce prejavy zmeny klímy (nerovnomerné rozloženie zrážok, dlhotrvajúce suchá a i.). V rokoch 
2012-2014 výsledné hodnoty poľnohospodárskej produkcie takmer dosiahli predkrízovú úroveň 
produkcie z r. 2008. 

Pozitívom hodnoteného obdobia je pokračujúci trend rastúcich tržieb z predaja vlastných výrobkov a 
služieb od roku 2009, ako aj nárast hrubej a čistej pridanej hodnoty, avšak stále pod úrovňami z r. 
2008.  

V roku 2015 dosiahol podiel celkových podpôr na výnosoch až 36,8 %, čo bolo spôsobené najmä 
dočerpávaním finančných prostriedkov z PRV 2007-2013. Podľa analýz VÚEPP podpory zlepšovali 
výsledok hospodárenia a bez nich by väčšina podnikov bola stratová. Na úrovni výrobkovej ekonomiky, 
realizáciou produkcie, najmä produktov živočíšnej výroby, sa v rámci SR nedosahuje dostatočná 
cenová úhrada nákladov, osobitne kritická je situácia pri kravskom mlieku.  

V priebehu obdobia implementácie programu sa prehĺbili rozdiely vo výsledku hospodárenia medzi 
poľnohospodárskymi družstvami a obchodnými spoločnosťami. V roku 2015 dosiahli vyšší podiel 
ziskových podnikov obchodné spoločnosti (74 %) ako poľnohospodárske družstvá (53 %). Obchodné 
spoločnosti hospodárili efektívnejšie s nižšou nákladovosťou výnosov, napriek tomu úroveň pridanej 
hodnoty je dlhodobo vyššia v poľnohospodárskych družstvách. Pretrvávajúce diferencie v efektívnosti 
hospodárenia v rozdielnych právnych formách sú dôsledkom štruktúry výroby s preferenciou rastlinnej 
výroby pred živočíšnou a vyššej úspornosti nákladových faktorov, najmä pracovných nákladov v 
obchodných spoločnostiach. Vyššiu nákladovosť výnosov v poľnohospodárskych družstvách ovplyvnila 
vyššia zamestnanosť v prepočte na 100 ha p.p. (2,5 osôb) ako v obchodných spoločnostiach (2,0 osôb), 
čo sa odrazilo vo vyšších pracovných nákladoch. Poľnohospodárske družstvá tak lepšie prispievajú k 
vyššiemu sociálnemu prínosu na vidieku v období nedostatočnej tvorby pracovných miest.  

Vyššia efektívnosť hospodárenia v obchodných spoločnostiach s medziročne klesajúcou 
nákladovosťou výnosov je ovplyvnená aj úsporami z rozsahu výroby s nižším podielom najmä 
živočíšnej výroby, ako aj 11,2-krát vyššími tržbami z predaja tovaru, ako v poľnohospodárskych 
družstvách. Vyššie intenzifikačné vklady v obchodných spoločnostiach boli podmienené aj 
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dominantnejšou rastlinnou výrobou. Vyššia zadlženosť majetku v obchodných spoločnostiach, ako v 
poľnohospodárskych družstvách je dôkazom vyššej ekonomickej bonity obchodných spoločností voči 
komerčným bankám z hľadiska cash flow a tým splácania úverov. Pretrvávajúce diferencie vo 
výsledkoch hospodárenia medzi poľnohospodárskymi družstvami a obchodnými spoločnosťami sú 
spôsobené aj doznievajúcimi vplyvmi vzniku obchodných spoločností, ktoré väčšinou vznikli z 
bonitných častí majetku poľnohospodárskych družstiev, bez prevzatia adekvátnych záväzkov voči 
bankám a obchodným partnerom ako aj bez vyrovnania podielov, čo predurčilo nižšiu nákladovosť 
výroby obchodných spoločností. 

Špecifická je situácia v hospodárení fyzických osôb a SHR. Podľa výmery obhospodarovanej pôdy 
najviac podnikov SHR (96,1 %) hospodárilo v roku 2015, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, na 
výmere do 500 ha p.p. Najvyššiu úroveň výsledku hospodárenia, bez osobného dôchodku, ako aj 
vrátane osobného dôchodku roľníka, dosiahli SHR hospodáriaci na výmere nad 500 ha p.p., kde bol aj 
najvyšší podiel ziskových podnikov. 

Kladný výsledok hospodárenia (príjmy – výdaje) bol dosiahnutý v priemere u všetkých intervalov 
výmery hospodárenia. Po zohľadnení osobného dôchodku roľníka bol výsledok hospodárenia 
podstatne nižší a v podnikoch hospodáriacich na malých výmerách do 100 ha p.p. boli SHR v priemere 
stratoví, najviac podniky do 50 hektárov. S veľkosťou obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy sa 
zvyšovala aj úroveň výsledku hospodárenia. Výsledok hospodárenia SHR v porovnaní s právnickými 
osobami ovplyvňujú najmä: 

 nižšia nákladová náročnosť, najmä vo výdavkoch na prácu, vplyvom nižších mzdových nákladov a 
tým aj odvodov do fondov (využívanie podnikov služieb a účtovne nezahrnutého osobného 
dôchodku do výdavkov),  

 nižšie náklady na odpisy a udržiavanie HIM (nižšia majetková vybavenosť HIM oproti právnickým 
osobám), 

 väčšina SHR hospodári na vlastnej pôde (úspora výdavkov na nájomné). 

 
Štruktúra poľnohospodárskej výroby 

Podiel rastlinnej produkcie a služieb pre poľnohospodárstvo na celkovej poľnohospodárskej produkcii 

rástol a podiel neoddeliteľných nepoľnohospodárskych vedľajších činností poklesol. 

Tab. 3/4 Štruktúra poľnohospodárskej produkcie v rokoch 2007 a 2013 v bežných cenách ( v %) 

Druh poľnohospodárskej produkcie 2007 2013 Zmena 

Rastlinná produkcia  52,7 58,4 + 5,7 

Živočíšna produkcia  47,3 41,6 - 5,7 

Spolu 100,00 100,00  
Prameň: Ekonomický poľnohospodársky účet SR, VÚEPP Bratislava 

Zamestnanosť 

Hoci počet zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch s 20 a viac zamestnancami v sledovanom 

období neustále klesal (evidovaný počet zamestnancov v r. 2015 je až o 14 029 nižší ako na začiatku 

obdobia v r. 2007, Tab. 3/2), celkový počet pracujúcich v poľnohospodárstve dosiahol v roku 2015 

počet 52,3 tis. osôb, čo je cca 70 % stavu pred krízou, resp. na začiatku programového obdobia (r. 

2007). 
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Za roky 2013-2015 je sledovaný mierny nárast počtu pracujúcich osôb5, ktorý tak v posledných rokoch 

osciluje okolo 52 tisíc osôb. Podľa analýz VÚEPP k tomu prispela diverzifikácia výroby, finalizácia 

produkcie a nárast tržieb z doplňujúcich nepoľnohospodárskych činností najmä z agroturistiky, na čom 

sa podieľajú aj podpory PRV. Podiel pracujúcich v poľnohospodárstve na celkovom počte pracujúcich 

osôb SR sa nezmenil a dosiahol 2,2 %. Relatívna zamestnanosť na 100 ha p. p. sa znížila z 3,91 v r. 2007 

na 2,68 v r. 2014. 

Tab. 3/5 Vývoj počtu pracujúcich v poľnohospodárstve v tis. osôb (prepočítaný časový rad) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Index 

2013/
07 

2015/
07 

Počet pracujúcich  75,5 72,3 65,3 56,3 52,8 51,6 50,6 51,5 52,3 0,67 0,69 

Vypracoval: NPPC-VÚEPP podľa ŠÚ SR, Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS); Celková zamestnanosť (ESNÚ95) podľa 
ekonomických činností 

Z regionálneho hľadiska môžeme konštatovať, že najvyšší počet pracovníkov v prepočte na 100 ha 
pôdy (mapa) majú oblasti, kde má vyššie zastúpenie živočíšna výroba bez ohľadu na to, či sú tieto 
oblasti zaradené do LFA alebo nie, čoho príkladom je okres Dunajská Streda. Ďalšími takýmito 
oblasťami je západ a severozápad Slovenska.  

 

   

Transformačný proces spôsobil v poľnohospodárstve vyradenie nielen nevyužitej, ale i kvalifikovanej 
pracovnej sily a tvorba zdrojov pre rozvoj poľnohospodárskych podnikov bola významne obmedzená. 
Zatiaľ, čo v ostatnom období (po vstupu do EÚ) dochádza k modernizácii výroby, deficit v 

                                                           
5 V rámci zjednotenia metodiky zisťovania a zvýšenia validity údajov sa na základe konzultácií so ŠÚ SR pre výpočet 

zamestnanosti do roku 2013 použili údaje z VZPS a Európskeho  systému národných a regionálnych účtov, ďalej len ESNÚ95. 

Zamestnanosť ESNÚ95 je vyjadrená počtom osôb zamestnancov a samo-zamestnávateľov, ktorí sú zapojení do výrobnej 

činnosti spadajúcej do rámca výroby v SNÚ. 
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kvalifikovanosti pracovnej sily pretrváva. Vzdelanostná štruktúra nevyhovuje rastúcim požiadavkám na 
kvalitu znalostí a zručností potrebných na obsluhu moderných technológií.  

V oblasti pracovných síl v poľnohospodárstve dlhodobo pretrváva nepriaznivá veková štruktúra. Ide 
predovšetkým o nedostatočné zastúpenie mladých pracovníkov a vysoký podiel osôb v 
preddôchodkovom veku. Situácia sa zásadne nezlepšuje a je tak ohrozená generačná obmena 
poľnohospodárskej prvovýroby a udržanie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva v 
dôsledku klesajúcej kapacity prijímať najnovšie poznatky a inovácie. 

Tab. 3/6  Vývoj vzdelanostnej štruktúry v poľnohospodárstve v % 

Vzdelanie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Základné  12,6 6,4 4,5 11,5 10,3 9,6 8,7 8,0 8,3 

Vyučení 48,7 46,5 47,5 53,3 50,3 52,3 47,0 51,3 51,5 

Stredné 29,4 41,7 42,0 27,2 29,0 31,4 34,8 31,5 31,1 

Vysokoškolské 9,3 5,4 6,0 8,0 10,4 7,1 9,3 9,6 9,2 
Zdroj: ŠÚ SR, VZPS, vypracoval: NPPC-VÚEPP 

V roku 2015 (podľa VZPS) dosiahol priemerný vek pracovníkov v poľnohospodárstve 45,5 rokov (v 
hospodárstve SR bol 41,1 rokov). Podiel pracujúcich nad 50 rokov dosiahol v agrárnom sektore 43,2 
%, ale v NH iba 27,0 %, čo znamená, že veková štruktúra agrárneho sektora je v porovnaní s NH výrazne 
horšia. Nepriaznivá veková štruktúra zamestnanosti spolu s nízkou úrovňou miezd predstavujú 
dlhodobý problém poľnohospodárstva, ktorý narastá zo zvyšujúcim tlakom na riešenie generačnej 
obmeny v dôsledku silného zastúpenia pracovníkov vyšších vekových kategórií, ktorí odchádzajú do 
dôchodku.  

Vývoj hlavných ukazovateľov v lesnom hospodárstve (LH)  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2015 pokračovalo oživenie v národnom hospodárstve, 
avšak v lesnom hospodárstve nastal pokles niektorých ukazovateľov. Došlo k miernemu poklesu HDP, 
investícií a počtu zamestnancov v lesnom hospodárstve. Nárast nastal v ukazovateli priemerná 
mesačná mzda, ktorá sa zvýšila v LH o 4,5 % (v národnom hospodárstve o 2,9 %).  

Tab. 3/7  Vývoj vybraných ukazovateľov LH SR a ich porovnanie s národným hospodárstvom SR 

Ukazovateľ 
Merná 
jednotk
a 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20153) 

HDP v bežných cenách3) mld. 
EUR 

67,32 63,33 67,20 70,16 72,18 73,59 75,21 78,07 

z toho LH3) 0,29 0,21 0,22 0,23 0,26 0,28 0,31 0,30 

Prírastok HDP SR3)  % 6,4 -4,7 5,3 4,4 2,9 2,0 2,2 3,6 

Investície v bež. cenách3) 
mil. EUR 

17 465 14 943 14 910 16 946 15 392 15 045  15 893 17 967 

z toho LH3) 42 10 32 31 28 24 37 35 

Zamestnanci 
(pracovníci) )3  tis. osôb 

2 434 2 366 2 167 2 208 2 209 2 192 2 223 2 424 

z toho LH3) 12 9 91) 91) 91) 81) 81) 7 

Priemerná mesačná 
mzda v NH3) 

EUR 

723,03 744,50 769,00 786,00 805 824 858 883 

z toho LH3) 632,14 612,00 676,42 
850,00

2) 
8622) 9072) 9582) 1 0012 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, NLC – LVÚ Zvolen. 
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen  

1) V roku 2010 až 2015 pracovalo v neštátnych lesníckych subjektoch a dodávateľských firmách ako zamestnanci a 
živnostníci ďalších približne 12 tis. osôb. 

2) Zahŕňa hlavne technicko-hospodárskych pracovníkov lesných podnikov, nie je v nej započítaná priemerná mzda 
zamestnancov dodávateľských firiem (prevažne robotníci) 

3) Údaje za rok 2015 sú predbežné 
Poznámka: V HDP LH nie je zahrnutá pridaná hodnota dodávateľského sektora lesníckych služieb. 
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Tab. 3/8  Dosiahnutý hospodársky výsledok (HV) lesného hospodárstva SR  

Ukazovateľ 
Mer. 
jed. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

HV štátnych lesných podnikov 

tis. 
EUR 

137 2 047 15 189 13 091 9 001 13 299 11 449 

HV neštátnych lesných podnikov 13 350 16 063 33 213 27 068 22 532 38 320 32 628 

HV príspevkových organizácií 
(NLC)  

1/ 13 -270 8 -551 15 3262/ 
80 

Zdroj: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01, Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01. Vypracoval: NLC-LVÚ Zvolen. 
Poznámka: 1/ HV po odpočítaní straty z odvodu finančných prostriedkov z predaja prebytočného majetku 
2/ HV po odpočítaní straty z odvodu finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z predaja prebytočného majetku 
*Údaje za rok 2015 sú spracované na základe podkladov pre Zelenú správu 2015. 

Intenzita využitia majetku neštátnych podnikov je oveľa vyššia ako u štátnych podnikov. Vývoj 
dosiahnutého hospodárskeho výsledku na 1 ha obhospodarovaného lesa a na 1 m3 ťažby dreva majú 
v priebehu rokov značne kolísavú tendenciu. V dosiahnutí efektívnosti na m3 ťažby dreva je výrazne 
lepšie na tom neštátny sektor, najmä z dôvodu nižších nákladov dosahuje vyšší zisk a tým aj vyššiu 
efektívnosť. Vyššie náklady štátnych podnikov sú spôsobené vyvolanými nákladmi súvisiacimi so 
správou majetku štátu a verejnoprospešnou činnosťou.  

Tab. 3/9 Hospodársky výsledok (HV) lesného hospodárstva SR prepočítaný na mernú jednotku (EUR) 

Ukazovateľ 
Merná 
jednotka 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

HV štátnych 
lesných podnikov 

EUR.ha-1 lesa 0,12 1,91 14,21 12,35 8,61 12,74 11,06 

EUR.m-3 
ťažby 

0,02 0,36 3,11 2,94 2,19 2,85 2,43 

HV neštátnych 
lesných podnikov 

EUR.ha-1 lesa 14,67 18,57 38,13 30,76 25,18 39,51 35,96 

EUR.m-3 
ťažby 

3,61 3,85 
7,24 6,96 5,97 8,06 7,36 

Zdroj: NLC Zvolen, Rezortný štatistický výkaz Les 5-01 
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen. 
*Pozn. Údaje za rok 2015 sú predbežné, spracované na základe podkladov pre Zelenú správu 2015. 

 
Štruktúra poľnohospodárskej pôdy  

V roku 2015 výmera využitej poľnohospodárskej pôdy predstavovala 1 921 563 ha, čo znamená oproti 
stavu v roku 2007 mierny pokles o 9 007 ha (0,47 %). Významný pokles za obdobie programu je 
zaznamenaný vo výmere trvalých porastov o 6 439 ha (25,9 %) a menší pokles u trvalých lúk a 
pasienkov o 7 921 ha (1,50 %). Opačný trend zaznamenala výmera ornej pôdy, ktorá v porovnaní s 
rokom 2007 narástla o 7 375 ha (0,53 %).  

Tab. 3/10  Výmera poľnohospodárskej pôdy v SR v rokoch 2007-2015 v ha  

Ukazovateľ 2007 2013 2015 2015/2007 

Využitá poľnohospodárska pôda 1 930 570 1 928 508 1 921 563 0,995 

v tom: orná pôda 1 342 805 1 362 002 1 350 180 1,005 

       trvalé porasty1) 24 895 19 473 18 456 0,741 

       ostatné vrátane domácich záhrad 34 368 33 329 32 346 0,941 

       trvalé lúky a pasienky 528 502 513 704 520 581 0,985 

Poznámka: 1) vinohrady, vinohradnícke plochy v rekultivácii, ovocné sady, chmeľnice, iné trvalé plodiny 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Údaje týkajúce sa nájomného za poľnohospodársku pôdu sa sledujú v trojročnom intervale. Na základe 
posledného monitorovania vyše 90 % pôdy, na ktorej hospodárili slovenskí farmárili, tvorila pôda 
prenajatá. Najčastejšie použitým intervalom pre výpočet bol interval 1,5 % - 2,5 % z úradnej ceny pôdy. 
Výška nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy bola najnižšia v Žilinskom kraji (18,15 EUR.ha-1), 
nasledoval Prešovský kraj s výškou nájmu 22,18 EUR.ha-1. Najvyššiu hodnotu (80,93 EUR.ha-1) dosiahlo 
nájomné v Trnavskom kraji. 

Štruktúra lesného fondu 

Výmera lesov vhodných pre dodávky dreva (Forest available for wood supply - FAWS) sa stále zvyšuje 
a v roku 2015 dosiahla 1 792,29 tis. ha. Za sledované obdobie 2007 až 2015 (v nasledovnej tabuľke) 
vzrástla o 25,6 tis. ha.  

Tab. 3/11  Výmera lesov v SR 

Ukazovateľ (tis. ha) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lesy využiteľné na 
produkciu dreva - FAWS 

1 774,68 1 778,51 1 781,58 1 784,53 1 788,49 1 788,99 1 792,29 

Lesy nevyužiteľné na 
produkciu 

163,01 160,39 158,53 155,77 153,03 153,00 150,28 

Spolu 1 937,69 1 938,90 1 940,11 1 940,30 1 941,52 1 941,99 1 942,57 

Zdroj: NLC ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR; Zelená správa 2009-2015.  
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen. 

Štátne lesné podniky vlastnia najviac lesnej pôdy na Slovensku, 773,80 tis. ha. Z dôvodu správy 
neodovzdaných lesných pozemkov obhospodarujú až 1 035,34 tis. ha lesa, čo predstavuje 53,3 %.  

Ostatné verejné lesné podniky (lesy patriace mestám, obciam a miestnym samosprávam) vlastnia 
zhruba 163,20 tis. ha porastovej pôdy, čo predstavuje cca 8,4 % z celkovej výmery, zatiaľ čo v ich 
obhospodarovaní je cca 165 tis. ha porastovej pôdy.  

Súkromné lesné podniky vlastnia 647 tis. ha porastovej pôdy, čo nedosahuje ani 33,3 % z celkovej 
výmery porastovej pôdy. V ich obhospodarovaní je však 742 tis. ha porastovej pôdy. Rozdiely sú 
spôsobené neodovzdaním všetkých lesov ich pôvodným vlastníkom, keďže reštitučný proces sa ešte 
neukončil. Neodovzdané lesy obhospodarujú väčšinou štátne lesné podniky. 
 

Podnikateľská štruktúra v poľnohospodárstve 

Štrukturálne zmeny v agropotravinárstve a službách sú ovplyvňované vnútorným spoločensko-
politickým vývojom s dôrazom na štátnu pomoc, formovanie podnikateľského prostredia (legislatíva, 
ekonomické nástroje, politika finančného sektora) a vo významnej miere SPP EÚ. Vybudované právne 
formy v agrárnom sektore sa zachovali, ale menil sa ich počet, zastúpenie na obhospodarovanej 
výmere pôdy a veľkostná štruktúra. 

Na zmeny podnikateľských podmienok spravidla najcitlivejšie reaguje poľnohospodárska prvovýroba, 
jednak dosahovanými ekonomickými výsledkami, ale aj štrukturálnymi zmenami. Vzhľadom na 
absenciu relevantnej databázy o štruktúre podnikateľských subjektov v poľnohospodárskej 
prvovýrobe za roky 2014 a 2015, použili sme porovnanie podľa údajov Štrukturálneho cenzu fariem za 
rok 2010 a Štrukturálneho zisťovania fariem za rok 20136. 

                                                           
6 Frekvencia štatistického zisťovania prijatá na základe nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1166/2008 z 19. 11. 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby 
a o zrušení nariadenia Rady európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) č. 571/88 (Ú. v. EÚ L 321, 
1.12.2008)  vykonáva ŠÚ SR štrukturálne zisťovania fariem v trojročných intervaloch. 
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V porovnaní s rokom 2010, klesol počet podnikov v poľnohospodárskej prvovýrobe podľa 
štrukturálneho zisťovania fariem v roku 2013 o 2 %. Celkové zníženie počtu podnikov v 
poľnohospodárskej prvovýrobe ovplyvnili najmä registrované fyzické osoby(FO), ktorých počet sa v 
priebehu troch rokov znížil o 619 subjektov (10,3 %). Klesol aj počet poľnohospodárskych družstiev, 
ktorých bolo v roku 2013 o 17 subjektov menej ako v roku 2010 (2,9 %). Poľnohospodárske družstvá 
už dlhodobo ustupujú Obchodným spoločnostiam, ktorých počet sa v hodnotenom období zvýšil o 
29,6 %. Celkový nárast obchodných spoločností v poľnohospodárskej prvovýrobe bol ovplyvnený 
najmä vyšším počtom spoločností s ručením obmedzeným (32 %). Výrazný pohyb bol zaznamenaný aj 
u ostatných právnických osôb, ktorých počet bol v porovnaní s rokom 2010 v poslednom hodnotenom 
roku vyšší o 22,9 %. Vývoj počtu podnikov v poľnohospodárskej prvovýrobe, službách a v 
potravinárskom priemysle prezentuje tabuľka uvedená nižšie.  

Tab. 3/12  Počet podnikov podľa odvetví a právnych foriem 

Právna forma 

Poľnohospodárstvo Poľnohospodárske služby Potravinársky priemysel 

2010 2013 13/10 2014 2015 15/14 2014 2015 15/14 

Štát. podniky 5 5 100,0  1 1 100,0 0 0 0,0 

Družstvá 584 567 97,1 23 29 126,1 3 2 66,7 

Obchodné spoločnosti spolu 1 520 1 970 129,6 605 946 156,4 326 474 145,4 

z toho: verejné obchod. spoloč. 1 3 300,0 0 0 0,0 1 0 0,0 

      spol. s ručením obmedz. 1 389 1 833 132,0 593 936 157,8 247 392 158,7 

      akciové spoločnosti. 128 131 102,3 12 10 83,3 77 80 103,9 

      komanditné spoločnosti 2 3 150,0 0 0 0,0 1 2 200,0 

Ostatné právnické osoby 166 204 122,9 24 25 104,2 9 6 66,7 

Právnické osoby spolu 2 275 2 746 120,7 653 1 001 153,3 338 482 142,6 

Registrované fyzické osoby* 6 008 5 389 89,7 2 449 2 215 90,4 1 840 1 657 90,1 

Celkom 8 283 8 135 98,2 3 102 3 216 103,7 2 178 2139 98,2 

*Fyzické osoby nezapísané do Obchodného registra 
Vypracoval: NPPC-VÚEPP. 
Zdroj: Poľnohospodárstvo: ŠÚ SR- Štrukturálny cenzus fariem 2010, Štrukturálne zisťovanie fariem 2013 
Poľnohospodárske služby: ŠÚ SR 
Potravinársky priemysel: CD MPRV SR (PROD 3-04, Roč Pol 2-01), ŠÚ SR (fyzické osoby) 

V roku 2013 bola na Slovensku celková výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy o 6 114 
ha vyššia ako v roku 2010 a dosahovala 1 901 614,44 ha. Priemerná výmera farmy sa v porovnaní s 
rokom 2010 v roku 2013 zvýšila o 4 %, a to na 80,7 ha. Na celkovej výmere obhospodarovanej 
poľnohospodárskej pôdy mali významný podiel Obchodné spoločnosti (v.o.s, s.r.o, a.s. a k.s), ktoré 
spolu hospodárili na 816 570,97 ha pôdy, čo je 42,9 % obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy v 
SR. Spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) mali v roku 2013 takmer rovnaký podiel na 
obhospodarovanej pôde (35,6 %), ako poľnohospodárske družstvá. Poľnohospodárske družstvá 
hospodárili na 36,8 % z celkovej obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy. Podiel právnych foriem 
na obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde v SR prezentuje graf uvedený nižšie.  
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Zdroj: Štrukturálne zisťovanie fariem 2013, ŠÚ SR. Vypracoval: NPPC-VÚEPP 

V službách pre poľnohospodárstvo v roku 2015 pôsobilo 3 216 podnikajúcich subjektov, ktorých 
celkový počet bol v porovnaní s rokom 2014 vyšší o 4 %. Na celkovom počte podnikov poskytujúcich 
služby v poľnohospodárstve majú 69 %-ný podiel fyzické osoby, ktorých počet medziročne klesol o 10 
%. Počet podnikov poskytujúcich služby pre poľnohospodárstvo ovplyvnil výrazný medziročný rast 
počtu právnických osôb (53 %). Najvyšší podiel na celkovom počte právnických osôb mali spoločnosti 
s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktoré zaberali takmer 94 % PO. V poľnohospodárskych službách mali 
dominantné postavenie podnikateľské subjekty poskytujúce služby súvisiace s pestovaním plodín (80 
%), ktorých počet medziročne vzrástol o 6 %. Najvýraznejší medziročný rast počtu podnikov bol 
zaznamenaný v službách súvisiacich so zberom úrody, ktorých počet sa zvýšil zo 62 na 125 podnikov 
(102 %). Naopak o 17 % klesol počet podnikov poskytujúcich služby súvisiace s chovom zvierat.  

Trend klesajúceho počtu podnikov v potravinárskom priemysle pokračoval a v roku 2015, celkový 
počet podnikov v potravinárstve medziročne klesol o 2 %. V porovnaní s rokom 2014 klesol počet 
ostatných právnických osôb (živnostníci, rozpočtové a prísp. organizácie, združenia, neziskové 
organizácie atď.) o 33 %, zaniklo 1 z 3 družstiev a o 10 % klesol počet registrovaných FO. Naopak celkový 
počet právnických osôb podnikajúcich v potravinárskom priemysle medziročne stúpol o 43 %. Zvýšenie 
počtu právnických osôb ovplyvnil najmä medziročný rast počtu obchodných spoločností (45 %), na 
ktorých majú najvyšší podiel spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Na náraste celkového počtu 
PO v potravinárskom priemysle mal vzhľadom na zvyšovanie štátnej podpory malého a stredného 
podnikania v ostatných rokoch významný podiel rast malých prevádzok. Podľa výrobného zamerania 
bol zaznamenaný najvýraznejší medziročný rast počtu podnikov zameraných na spracovanie ovocia, 
zeleniny a zemiakov (87 %). Počet podnikov sa zvýšil aj u ostatných výrobných zameraní. Počet výrobcov 
nápojov sa zvýšil o 44 % a spracovateľov rýb a rybacích výrobkov o 40 %. V roku 2015 podnikalo v 
potravinárskom priemysle 1 657 registrovaných fyzických osôb a 482 právnických osôb. 

 
Podnikateľská sféra v lesnom hospodárstve 

Medzi subjekty hospodáriace a podnikajúce v lesoch patria štátne organizácie lesného hospodárstva a 
neštátne subjekty lesného hospodárstva. 

Podľa Zelenej správy (MPRV SR, NLC, 2012, 2013, 2014 a 2015) medzi subjekty hospodáriace a 
podnikajúce v lesoch patria štátne organizácie lesného hospodárstva a neštátne subjekty lesného 
hospodárstva. 

 
Štátne organizácie lesného hospodárstva 

Lesné pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky obhospodarujú právnické osoby, ktorých 
zakladateľom alebo zriaďovateľom je MPRV SR: LESY SR, š. p., ŠL TANAP, Tatranská Lomnica a LPM Ulič, 
š. p. VLM SR - štátny podnik Pliešovce patria do pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Medzi 
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obhospodarovateľov lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky patria aj stredné odborné 
školy lesnícke a Technická univerzita vo Zvolene, ktoré majú lesné pozemky prenajaté od LESOV SR, š.p. 
Štátne organizácie lesného hospodárstva obhospodarujú aj lesné pozemky tzv. neznámych vlastníkov, 
ako aj vlastníkov, ktorí si svoje užívacie práva z rôznych dôvodov neprevzali a lesné pozemky, ktoré majú 
v nájme od neštátnych subjektov. 

Neštátne subjekty lesného hospodárstva 

Na lesných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve neštátnych subjektov (vlastníctvo súkromné, vlastníctvo 
spoločenstiev, obecné, cirkevné a družstevné) hospodária ich vlastníci alebo vlastníci tieto pozemky 
dávajú do obhospodarovania iným právnickým alebo fyzickým osobám. Z tohto dôvodu na pozemkoch 
vo vlastníctve neštátnych subjektov hospodária aj štátne organizácie lesného hospodárstva a iné 
subjekty. Vzťah medzi vlastníkom lesného pozemku a jeho obhospodarovateľom je upravený zmluvou 
(napríklad nájomnou zmluvou). 

Za podnikateľskú sféru v LH nie sú k dispozícii všetky údaje za rok 2015. Podľa odhadu NLC v 
podnikateľskom sektore LH pôsobí zhruba 9 tisíc živnostníkov a zhruba 3 tisíc zamestnancov vo firmách 
dodávateľského sektora. V súčasnosti sa nezisťujú žiadne podrobnejšie informácie o podnikateľskej 
štruktúre v lesnom hospodárstve. 

3.2 Popis hodnotiaceho procesu 

V zmysle čl.86 nariadenia Rady (ES) 1698/2005 má ex-post hodnotenie za úlohu preskúmať stupeň 
využitia zdrojov, účinnosť a účelnosť programovania EPFRV, jeho socio-ekonomický vplyv a jeho vplyv 
na priority Spoločenstva. Ex-post hodnotenie pokrýva ciele programu a zameriava sa na vyvodenie 
ponaučení o politike rozvoja vidieka. Opisuje faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu pri 
vykonávaní programov vrátane trvalej udržateľnosti, a určuje najlepšie postupy. 

Zhotoviteľ pri výkone hodnotenia postupoval v súlade s usmernením DG ARI pre ex post hodnotenie 
PRV 2007-2013.  

Ex-post hodnotenie preskúmalo:  

- účinnosť opatrení a programu;  

- socioekonomický dosah programu, a  

- dosahy programu na priority, ktoré sú:  

Priorita 1: Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho a lesohospodárskeho odvetvia  

Priorita 2: Zlepšovanie životného prostredia a vidieka  

Priorita 3: Zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie vidieckeho 
hospodárstva  

Priorita 4: Budovanie miestnych kapacít pre zamestnanosť a diverzifikáciu  

Ex-post hodnotenie obsahuje odpovede na spoločné a programovo špecifické hodnotiace otázky, 
ktoré sú odvodené z posúdenia účinnosti a vhodnosti opatrení a Programu rozvoja vidieka. 
Hodnotenie poskytlo závery a odporúčania s cieľom zlepšiť kvalitu a vykonávanie budúcich programov. 
Hodnotenie ex post obsahuje aj posúdenie miery, do akej opatrenia a program ako celok dosiahli svoje 
stanovené cieľové hodnoty a prispeli k dosiahnutiu cieľov stanovených v národných stratégiách, 
rovnako ako stratégii Spoločenstva.  

Hodnotenie posúdilo na úrovni programu, osí a opatrení:  
- relevantnosť, pokiaľ ide o riešenie najdôležitejších potrieb v oblasti programu;  
- účelovosť a dosiahnuté výsledky vo vzťahu k cieľom politiky;  
- účinnosť, pokiaľ ide o získanie najlepšej hodnoty za peniaze;  
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- výsledky z hľadiska programových dosiahnutých výsledkov v rámci skupiny priamych príjemcov 
programu;  
- dosahy z hľadiska príspevkov programu na zmeny pozorované v programovej oblasti; a  
- poučenie pre návrh budúcej politiky.  

Proces hodnotenia bol štruktúrovaný do štyroch odlišných fáz:  

Fáza štrukturalizácie: Riadiaci orgán (RO) začal realizovať túto fázu počas prípravy hodnotenia. Po 
výbere hodnotiteľa RO spolupracoval so svojim tímom na dokončení štruktúry hodnotenia. RO 
zabezpečil, že hodnotiteľ mal prístup ku všetkým potrebným informáciám a údajom s ohľadom na 
SRMH, plánovaných analytických metód a nástrojov hodnotenia.  

V rámci tejto časti hodnotiaci tím:  

- preskúmal podrobne intervenčnú logiku pre PRV a jednotlivých opatrení;  

- vymedzil kľúčové termíny hodnotiacich otázok; pripravil posudzovacie kritériá, a prepojil ukazovatele 
s hodnotiacimi otázkami,  

- preveril existujúce ukazovatele (spoločné a špecifické pre programy), ktoré mali byť použité pri 
hodnotení účinnosti, účelovosti a relevancie opatrení a/ alebo programu,  

- zhodnotil údaje a informácie poskytnuté alebo zabezpečené RO, identifikoval chýbajúce údaje,  

- pripravil nástroje a prístupy k zberu doplňujúcich informácií a potrebných údajov,  

- definoval metodiku pre zodpovedanie hodnotiacich otázok.  

Fáza pozorovania: zahŕňala zhromažďovanie všetkých dostupných a relevantných údajov. Počas 
pozorovacej fázy RO riadil proces hodnotenia a pomáhal hodnotiteľovi získať všetky dostupné platné 
údaje nad rámec stanovený na začiatku zmluvy (vrátane prístupu k údajom z inštitúcií mimo MPRV 
SR). Pokiaľ ide o hodnotiaci tím, údajové a informačné medzery potrebné pre posúdenie, ktoré 
nemohli byť uspokojené z dostupných informačných zdrojov, boli riešené pomocou použitia iných 
nástrojov (dotazníky, prieskumy, rozhovory, fokusové skupiny, atď.)  

V tejto fáze hodnotiteľ:  

- vytvoril nástroje potrebné pre kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu: pokyny pre rozhovory, dotazníky, 
otázky na extrakciu z databáz, žiadosti o mapy,  

- zbieral údaje a informácie potrebné pre zodpovedanie každej hodnotiacej otázky: databázy, štúdie, 
identifikoval a kontaktoval osoby s ktorými mali byť uskutočnené rozhovory, zorganizovať fokusové 
skupiny, atď.;  

- opísal proces implementácie programu počas programového obdobia, zloženie programu, priorít a 
cieľových hodnôt, rozpočet, finančné vykonávanie, hlavné modifikácie týkajúce sa stratégie,  

- prezentoval overené hodnoty pre každý spoločný programový ukazovateľ SHMR a programovo 
špecifické ukazovatele.  

Fáza analýzy: hodnotiteľ spracoval a zhrnul všetky dostupné informácie systematickým spôsobom. 
Jeho tím identifikoval čisté vplyvy intervencií programu, a zvážil účinky na úrovni príjemcu, ako aj na 
úrovni územia. Boli použité rôzne druhy nástrojov a techník pre trianguláciu zistení.  

Vo fáze analýzy hodnotiteľ:  

- spracoval a syntetizoval dostupné údaje a informácie v súlade s vybranými metódami hodnotenia,  

- prezentoval odhady čistých vplyvov programu.  

Vo fáze posudzovania hodnotiteľ odpovedal na všetky hodnotiace otázky na základe zhromaždených 
dôkazov prostredníctvom ukazovateľov, vyvodil závery a odporúčania z analýzy v súlade s 
posudzovacími kritériami. Odpovede na hodnotiace otázky sú založené na presvedčivých dôkazoch, 
sprevádzané kritickým posúdením. Obmedzenia platnosti záverov a z nich vyplývajúcich rozhodnutí 
boli opísané. 
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3.3 Stručný prehľad predchádzajúcich hodnotení programu 

Ex ante hodnotenie PRV 2007-2013 

V čase programovania (r.2006) boli podrobne analyzované a popísané problémy, slabé stránky a 
ohrozenia slovenského pôdohospodárstva a vidieka ako aj silné stránky, príležitosti a hnacie sily 
rozvoja.  

Povinné ex-ante hodnotenie bolo realizované v r. 2006-2007 pred oficiálnym schválením programu v 
EK. V rámci tohto hodnotenia boli deklarované nasledovné zistenia a závery: 

Hodnotitelia zistili, že ciele programu zodpovedajú prioritnej rozvojovej potrebe zvýšiť 
konkurencieschopnosť subjektov slovenského poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a 
potravinárstva, predchádzať možným rizikám znečistenia vody a neúnosného znehodnocovania pôdy, 
postupného úbytku cenných biotopov a podporiť zlepšenie kvality života na vidieku. Navrhované ciele 
sú v súlade s cieľmi národnej poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka. Navrhnuté 
opatrenia a aktivity programu boli z veľkej časti v súlade s hlavnými cieľmi.  

Rozdelenie finančných prostriedkov medzi štyri programové osi odráža istý politický kompromis, ktorý 
sa snaží alokovať dostatočné množstvo finančných prostriedkov tak, aby boli riešené všetky 
odôvodnené potreby v rámci každej osi. Tento kompromis sa snaží sledovať pomyselnú rovnováhu 
medzi prírodou a životným prostredím (os 2.) na jednej strane a podporou konkurencieschopnosti a 
podnikania na strane druhej (osi 1. a 3.). Akokoľvek je potreba takejto rovnováhy všeobecne 
odôvodnená doterajšími skúsenosťami s podporou udržateľného rozvoja vidieka v SR, ex-ante 
hodnotenie odporúča posilniť diverzifikáciu v rámci osi 3, najmä pre jej nenahraditeľný vplyv na 
tvorbu zamestnanosti, prínosy pre zvýšenie kvality života na vidieku, vrátane zníženia sociálnej 
exklúzie, marginalizácie a chudoby na vidieku. 

Počet vytvorených pracovných miest bude malý (cca 950) v porovnaní s očakávaným úbytkom 
pracovnej sily z poľnohospodárstva v tom istom období. Problémy nezamestnanosti na vidieku v 
období 2007 - 2013 je potrebné riešiť v koordinácii s Regionálnym operačným programom a 
programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Hodnotiaci tím verifikoval mechanizmus fungovania a zberu monitorovacích údajov a v súčinnosti s 
Riadiacim orgánom nastavil hodnotiaci rámec programu. Vyjadril potrebu doplniť do súčasného 
monitorovacieho systému zber ekonomických hodnôt povinných ukazovateľov výsledku a dosahu 
relevantných k osiam 1, 3, 4 (hrubá a čistá pridaná hodnota podľa podsektorov) a taktiež zber údajov 
za ukazovatele výsledku a dosahu relevantné k osi 2 (biodiverzita, kvalita vody, erózia, klimatické 
zmeny). Taktiež navrhol použitie programovo špecifických ukazovateľov, ktoré umožnia väčšiu 
transparentnosti prínosov programu.  

V záujme zvýšenia pozitívneho a vyváženého pôsobenia programu na identifikované ciele a potreby 
hodnotitelia navrhli nasledovné odporúčania: 

 Premietnuť všetky zmeny v NSP do návrhu programu, hlavne zoradiť rozvojové potreby podľa 
dôležitosti a zosúladiť SWOT analýzu, priority a ciele, previazanosť cieľov a priorít na uvedené 
potreby.  

 Pripraviť rozdelenie rozpočtov osí programu medzi jednotlivé opatrenia, ktoré zohľadnia 
stanovené ciele a priority. 

 Kvantifikovať spoločné kontextuálne a cieľovo orientované východiskové ukazovatele. Ich 
kvantifikácia je nutná pre neskoršie hodnotenie dosahu programu na sektor (hodnotiaci rámec 
programu). Podľa návrhu hodnotiteľov priradiť povinné a odporúčané ukazovateľy pre jednotlivé 
opatrenia a kvantifikovať hodnoty ukazovateľov výstupu a výsledku pri väčšine opatrení. 
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 Dopracovať formuláciu cieľov (v zmysle hierarchie cieľov), nepoužívať neurčité slovné formulácie 
pri popise cieľov a odôvodnenia opatrení, podľa možnosti zlúčiť rôzne rozvetvené slovné 
formulácie pre rovnaký cieľ. Odôvodnenie intervencií za zvolené prioritné osi je potrebné 
formulovať tak, aby vystihovalo podstatu intervencie v nadväznosti na ekonomické, sociálne a 
environmentálne rozvojové potreby, definované v analýze SWOT. Takisto je potrebné jasne a 
jednoducho uviesť intervenčnú logiku opatrenia, vysvetliť prečo navrhované intervencie 
napomôžu naplniť ciele opatrenia a osi. 

 Následne zlepšiť popis jednotlivých opatrení a to najmä v častiach zdôvodnenie (presnejšia 
argumentácia relevantnosti a intervenčnej logiky opatrení v prepojení na potreby jednotlivých 
podsektorov a na zoznam slabých stránok uvedených v SWOT analýze), prepojenie cieľov, 
ukazovateľov a stanovených hodnôt (targets) výstupov/ výsledkov/dosahov. Z toho vyplýva, že je 
potrebné zahrnúť do popisu opatrení kvantifikované vstupy, výstupy, výsledky a dosahy.  

 Zohľadniť výsledky z analýzy SAPARDu a SOP P-RV, ktoré ukázali veľmi diferencovanú priestorovú 
absorpčnú kapacitu. Tento moment by sa mal i v navrhovanom programe zohľadniť. Absentuje 
zhodnotenie analogických opatrení SAPARDu a SOP P-RV najmä v analytických častiach.  

 Zabezpečiť rozšírenie monitorovacieho systému o zber ekonomických hodnôt povinných 
ukazovateľov výsledku a dosahu relevantných k osiam 1, 3, 4 (hrubá a čistá pridaná hodnota podľa 
podsektorov) a taktiež zber údajov za ukazovatele výsledku a dosahu relevantné k osi 2 
(biodiverzita, kvalita vody, erózia, klimatické zmeny). 

 Zabezpečiť spracovanie Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) programu a jeho 
dosahov na životné prostredie, ktorého súhrn bude použitý ako samostatná príloha Správy ex-
ante hodnotenia.  

Predpokladané možné vzájomné konflikty medzi osami a opatreniami  

Pod konfliktom sa rozumie to, že dosahy niektorých opatrení sa môžu navzájom negatívne 
ovplyvňovať. V tomto zmysle boli identifikované nasledujúce možné konflikty: 
 
1. Zvýšenie produktivity práce, efektivity výroby a konkurencie podnikania verzus zvýšenie 

zamestnanosti vo vidieckych oblastiach  

Investície do nových technológií povedú skôr ku poklesu zamestnanosti (nahradenie zastaraných 
technológií novými, zavádzanie progresívnych inovácií, atď.). Modernizácia poľnohospodárstva a 
rozvoj technologických inovácií zvýši produktivitu práce, čo následne povedie k poklesu 
zamestnanosti. Štrukturálne dosahy poklesu zamestnanosti vyplývajú najmä z opatrenia 121 
(modernizácia poľnohospodárskych podnikov) a sú v rozpore s cieľom osi 3 “zvýšenie zamestnanosti 
vo vidieckych oblastiach”. Nové pracovné pozície sa vytvárajú iba v rámci opatrení 311 a 313, 322 a 
413. PRV by v konečnom dôsledku mal viac prispievať ku tvorbe (alebo zachovaniu) pracovných miest 
ako ku poklesu zamestnanosti. Na druhej strane sú jasné pozitívne dosahy, ktoré sa odrážajú v 
znižovaní vysokého pracovného zaťaženia zamestnancov a znižovaní objemu náročnej manuálnej 
práce. Čo sa týka príjemcov, toto opatrenie ukazuje nielen na zníženie výrobných nákladov, zvýšenie 
produktivity práce a efektivity výroby, ale najmä zvýšenie konkurencieschopnosti. 
 
2. Viditeľné posilnenie konkurencieschopnosti ekonomicky silných podnikov a najmä obchodných 

firiem  

Prostriedky zo SAPARD a SOP P-RV viditeľne prispeli životaschopným a ekonomicky silným 
(inovatívnym firmám, ktoré získavajú “výhodu technologického pokroku”), zvýšili diferenciáciu medzi 
podnikmi a urýchlili reštrukturalizáciu firiem v agro-sektore. Jednoznačným a dominantným lídrom v 
programe SOP P-RV (a aj SAPARD) boli obchodné spoločnosti, ktoré dostali viac ako polovicu 
schválených verejných zdrojov. 
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Na druhej strane samostatne hospodáriaci roľníci vykazujú najnižšie priemerné výdavky na projekt. 
Korešponduje to s ekonomickou silou podnikateľského subjektu. Potreba spolufinancovania, relatívne 
dlhé časové zdržanie pri refundácii nákladov a pod., predstavuje väčšiu záťaž pre mikro a malé podniky. 
Pre tieto podnikateľské subjekty je charakteristický obmedzený objem ľudských, technologických a 
finančných zdrojov. Tieto firmy tak majú sťažený prístup k podpore z verejných zdrojov. 
 
3. Nízke zastúpenie projektov zameraných na chov hospodárskych zvierat 

Predchádzajúce programy potvrdili nedostatok projektov zameraných na chov hospodárskych zvierat. 
Preto bude v PRV potrebné podporiť viac takýchto projektov aj ak by tieto mali byť zvýhodňované a 
tým poskytovať viac podpory tomuto odvetviu prvovýroby. V SOP P-RV boli v rámci opatrenia 1.1 tri 
štvrtiny projektov nakontrahované na produkciu obilia, ale iba menej ako jedna pätina na chov 
hospodárskych zvierat a Animal Welfare. 
 
4. Znevýhodnené malé vidiecke oblasti mimo inovačných a kohéznych pólov rastu  

Stratégia regionálnej politiky zadefinovaná v Národnom strategickom referenčnom rámci (ERDF v 
rámci OP Regionálny rozvoj) a Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka (EPFRD v rámci PRV) 
ukladá podporovať najdôležitejšie póly osídlenia (tzv. inovačné a kohézne póly rastu - teritoriálna 
koncentrácia podpory). Táto politika však povedie ku situácii, kedy sa vyrovnávanie regionálnych 
rozdielov objaví v menej rozvinutých oblastiach so značným oneskorením, alebo sa neobjaví vôbec. 

Rozvoj vidieckych oblastí mimo inovačných a kohéznych pólov rastu založený na podpore z EAFRD 
bude veľký, berúc do úvahy výšku verejných zdrojov. Akútne nebezpečenstvo predstavuje dlhodobá 
fixácia zaostávajúcich vidieckych oblastí, usadlosti v týchto oblastiach postupne miznú a v súvislosti s 
obnovou pracovnej sily v poľnohospodárstve sa v týchto oblastiach objavuje problém rozptýlených 
pracovných príležitostí a dlhodobej agrárnej nezamestnanosti. Toto je významná sociálna a 
ekonomická otázka, ktorá musí byť reflektovaná v stratégii integrovanej regionálnej politiky a je 
potrebné ju systematicky riešiť. Táto stratégia však neberie do úvahy schopnosť endogénneho rozvoja 
konkrétnych vidieckych oblastí a nerešpektuje fakt, že zaostávajúce regióny a obce nie sú schopné 
endogénneho rozvoja bez externej pomoci. Rozvinuté obce, ktoré sú schopné endogénneho rozvoja 
so svojimi vlastnými silami, nemôžu mať rovnaké príležitosti prístupu k podpore ako zaostávajúce 
obce.  
 
5. Zväčšovanie regionálnych rozdielov 

Program SOP P-RV, ale aj SAPARD neprispievali ku regionálnemu rozvoju rovnovážnou a teritoriálnou 
konkurencieschopnosťou, pretože prostriedky podpory boli v rámci regiónov alokované excentricky a 
podporované podnikateľské subjekty netvoria primerane veľký počet nových pracovných miest, hoci 
pomáhajú zvyšovať produktivitu práce. Tieto podporné prostriedky prispievajú viac ku 
nerovnovážnemu teritoriálnemu nárastu ekonomickej konkurencieschopnosti silných 
podnikateľských subjektov a akcelerácii reštrukturalizácie podnikania v agro-potravinárskom sektore 
v SR.  

Schválené projekty v rámci programov SOP P-RV a SAPARD boli z regionálneho pohľadu rozdelené 
spôsobom, ktorý neprispieva k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Odklon smerom k regiónom 
západného a južného Slovenska je vidieť najmä v dominantných opatreniach. Na druhej strane sú tieto 
dosahy diferenciácie neutralizované platbami LFA, ktoré majú reverzný vplyv na vyrovnávanie 
regionálnych disparít, ale nemajú takú návratnosť a efektivitu ako projektové opatrenia. 
Poľnohospodárstvo cez svoje programové dokumenty neodstraňuje a ani nemôže významne 
odstraňovať regionálne rozdiely, avšak na druhej strane by nemalo prispievať k ich zväčšovaniu. 

Z pohľadu regionálnej politiky nie je vidieť veľkú pomoc zaostávajúcim regiónom, pričom počas 
implementácie nového PRV vzniká nebezpečenstvo ďalšieho pokračovania teritoriálnej diferenciácie. 
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V rámci implementačného manuálu PRV by preto bolo vhodné viac zvažovať rozdielnu ekonomickú 
situáciu žiadateľov spolu s ich územnou príslušnosťou. 
 
6. Očakávané vplyvy implementácie programu  

Očakáva sa, že program mierne zvýši čistú pridanú hodnotu podporených podnikov. V podporených 
poľnohospodárskych, lesníckych a potravinárskych podnikoch sa očakáva podstatné zvýšenie 
produktivity práce. To korešponduje s predpokladom významného nárastu tvorby hrubého fixného 
kapitálu vo všetkých troch sektoroch, čo pravdepodobne povedie k ďalšiemu výraznému poklesu 
zamestnanosti. 

Pokles biodiverzity sa zastaví a je možné, že v niektorých oblastiach sa trend zvráti. Znečisťovanie vody 
a ovzdušia poľnohospodárskou činnosťou, ako aj riziko vodnej erózie pôdy sa znížia. Predpokladáme, 
že program tiež prispeje k zvýšeniu množstva energie vyprodukovanej z obnoviteľných zdrojov. 

Program prispeje k znižovaniu vysídľovania vidieka a mal by do určitej miery zvýšiť kvalitu života na 
vidieku. Toto sa premietne pri predpoklade, že miera poklesu vidieckej populácie sa v priebehu 
implementácie programu spomalí.  

Vzhľadom na súčasný stav a priebeh pokroku pozemkových úprav je naznačené, že potrvá veľmi dlho, 
kým sa celkovo skonsoliduje a zracionalizuje podoba vlastníctva pôdy. 

Schopnosť obyvateľov vidieka plánovať a implementovať miestne rozvojové projekty sa zvýši, čo 
vytvorí vo vidieckych komunitách silnejší zmysel pre spolupatričnosť a aktívne občianstvo.  

Hodnotitelia navrhujú, aby bola rovnováha medzi rôznymi aspektmi reštrukturalizácie v sektoroch 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva upravená v prospech väčšieho dôrazu na 
zlepšenie zručností a vedomostí pracovnej sily a na zvýšenie úrovne inovácie produktov a technológií.  

 

Strednodobé hodnotenie PRV 2007-2013 

Strednodobé hodnotenie bolo realizované ku koncu r. 2010 a uvádza nasledujúce skupiny záverov: 
 
1. Spojitosť medzi aplikovanými opatreniami a sledovanými cieľmi 

Z pôvodne deklarovaných priorít programu je zaznamenaná poddimenzovaná podpora vhodných 
poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov prispievajúcich k zníženiu emisií skleníkových 
plynov, zachovaniu organickej hmoty v pôde a produkcii obnoviteľných zdrojov energie najmä 
biomasy. Zistenia dokumentujú programovú prioritu „Príspevok k zmierneniu klimatickej zmeny“ ako 
nedostatočne zastúpenú vhodnými opatreniami na produkciu biomasy (primárne ju podporuje iba 
opatrenie op.221 - prvé zalesnenie p.p. a zatrávňovanie ornej pôdy v rámci op.214).  

Príspevok programu k tvorbe zamestnanosti výrazne zaostáva za potenciálom, ktorý predstavujú 
najmä osi 3 a 4. Projektové podpory primárne sledujú modernizáciu a konkurencieschopnosť na úkor 
udržateľného rozvoja a diverzifikácie ekonomických aktivít vidieka. Podobné závery uvádza aj ex-post 
hodnotenie predošlého SOP PaRV 2004-2006. 

Z hľadiska zvolenej stratégie programovania sa javí ako najslabší článok programu podpora 
diverzifikácie do nepoľnohospodárskych činností, ktorá bola poňatá veľmi obmedzene a podporované 
aktivity sa koncentrujú pomerne jednostranne na diverzifikáciu poľnohospodárskych podnikov 
smerom k turizmu a agroturistike.  

Plán vytvoriť prostredníctvom programu 980 hrubých pracovných miest je prinajmenšom 
nedostatočný v porovnaní s počtom pracovníkov, ktorí za posledné roky v poľnohospodárstve prišli o 
zamestnanie (16 200 za roky 2005 – 2009). 
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V rámci osí 3 a 4 sa prejavuje potreba podrobnejšej klasifikácie území pre podporu rozvoja vidieka, 
zaužívané územno-správne členenie i členenie podľa metodiky pólov rastu nie je dostatočne adresné 
a efektívne z hľadiska plnenia cieľov a potrieb jednotlivých území.  
 
2. Vyváženosť opatrení v rámci programu 

Rozhodujúcou je nevyváženosť medzi prioritne riešenou podporou modernizácie a 
konkurencieschopnosti sektora a na druhej strane minimalisticky riešenou diverzifikáciou do 
nepoľnohospodárskych činností. Program tak celkovo nedostatočne využíva potenciál tvorby 
zamestnanosti. V súčasnom období hospodárskej krízy ešte výraznejšie vystupuje do popredia potreba 
udržania a tvorby zamestnanosti na vidieku, kde si väčší význam a rozpracovanie zasluhuje 
diverzifikácia poľnohospodárskych a lesníckych činností. 

Spôsob implementácie opatrenia pozemkové úpravy nekopíruje konkrétny záujem poľnohospodárov 
a realizácia PPÚ nie je v súčasnej dobe nijako prepojená na efektívnosť hospodárenia na pôde a nie je 
zrejmá jeho intervenčná logika a synergia s ostatnými opatreniami. 

Hodnotitelia sú názoru, že program má pomerne veľa opatrení (27) čím sa jeho účinok najmä v málo 
finančne krytých opatreniach eliminuje. Na zaistenie badateľných efektov všetkých opatrení nie je 
program dostatočne finančne vybavený. Na vytvorenie vyváženého a efektívneho programu by 
postačovalo podstatne menej opatrení, pričom opatrenia by boli zlúčené viac podľa cieľových skupín 
beneficientov ako iba podľa tematického zamerania podpory.  

Projektové podpory dominantne čerpané subjektmi v produkčných oblastiach sú čiastočne 
kompenzované podporami z osi II (najmä LFA, AEO), ktoré nemajú výrazný rozvojový efekt, ide v nich 
o stabilizačný efekt, ktorý prispieva k udržaniu vidieckej populácie. Tento typ podpory je dôležitý pre 
zachovanie kultúrnej vidieckej krajiny a zdravého životného prostredia. 
 
 
3. Stupeň dosahovania programových cieľov, cieľov národnej stratégie a stratégie Spoločenstva 

Doterajší vplyv programu na pridanú hodnotu je nevýrazný, avšak bez podpory by bol pokles produkcie 
zrejme výraznejší. Podpora programu prispela k stabilizácii produkcie u podporených podnikov. 
Program pozitívne ovplyvnil hospodársky výsledok hlavne v období rokov 2007 a 2008, v roku 2009 
iné vplyvy (hospodárska kríza) prevážili pozitívne efekty PRV a tieto investície sa stali neefektívnymi.  

Pri podporených SHR sa (vplyvom nižších objemov investícií) prejavila výrazne menšia dynamika 
nárastu majetku ako u podporených PO (vypočítaná hodnota DWL u PO je 30-násobne vyššia oproti 
SHR).  

Program pozitívne ovplyvnil tempo poklesu zamestnanosti podporených fariem, čo je cenným 
prínosom obzvlášť v období pretrvávajúcej hospodárskej krízy.  

Pri opatreniach osi 1 sa na úrovni dosahu doposiaľ neprejavil predpokladaný ekonomický rast, meraný 
zmenou čistej pridanej hodnoty, naopak zaznamenaný je pokles. Podstatne lepšie sa vyvíja ukazovateľ 
dosahu zmena produktivity práce, kde os 1 prispieva k zvýšeniu produktivity práce v 
poľnohospodárskych podnikoch o 1 895,- EUR na 1 pracovníka (AWU). 

Dosah opatrení osi 2 na stanovené ukazovatele sa realizuje primárne prostredníctvom podporenej 
výmery poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Podľa podporených výmer majú jednoznačne najvyšší 
príspevok opatrenia 211+212, 214 a 226, pri ktorých bola doposiaľ podporená najväčšia výmera, 
rádovo niekoľkonásobne vyššia ako pri ostatných opatreniach osi 2. Hodnotitelia odporúčajú 
prehodnotiť a zreálniť cieľové hodnoty ukazovateľov pre špecifické kompenzačné opatrenia (213,  221, 
225) s minimálnymi finančnými alokáciami a pri pretrvávajúcom nezáujme o tieto opatrenia finančné 
prostriedky realokovať. 
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Nepriaznivým je zistenie, že napriek veľkej podpore LFA sa úroveň ekonomických výsledkov fariem v 
LFA nezvyšuje, skôr stagnuje. Treba však poznamenať, že bez platieb LFA by boli ekonomické výsledky 
subjektov hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach podstatne horšie.  

Pri opatreniach osi 3 sa na úrovni dosahu doposiaľ neprejavil predpokladaný ekonomický rast, meraný 
zmenou čistej pridanej hodnoty ani tvorba zamestnanosti (prírastok pracovných miest). Plán vytvoriť 
prostredníctvom programu 980 hrubých pracovných miest, resp. čistý prírastok zamestnanosti 875 
FTE je prinajmenšom nedostatočný a projekcia cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa vo finančnom 
vyjadrení znamená veľmi neefektívnu tvorbu pracovných miest, keď hodnota 1 vytvoreného hrubého 
pracovného miesta v op.311 vychádza na 408 869,- EUR. 

Implementácia osi 4 (integrovaný prístup Leader) sa v podmienkach SR za uvedené obdobie osvedčila, 
keď aktivizovala miestne partnerstvá (29 MAS) a podporila ich k tvorivej spolupráci.  
 
4. Závažné zistenia na úrovni riadenia a administrovania programu 

Jednoznačne ako nevhodné a neodborné treba označiť rozhodnutie RO alokovať takmer celý 
programovaný rozpočet opatrenia hneď na 1., prípadne za krátko sa opakujúcu 2. výzvu, ako sa udialo 
v prípade kľúčových opatrení 121, 123 a niektorých ďalších. 

Pri vyhodnocovaní projektov však RO ani PPA nevynaložili maximálne úsilie na zreálnenie formálnych 
podnikateľských plánov a tak sa zaužívalo formalizovanie predkladaných projektov, aby dobre vyzerali 
po formálnej stránke, ale ich reálnosť a opodstatnenosť nikto neskúmal. 

Pri viacerých opatreniach (napr. 121, 123) sa prejavil vysoký efekt umŕtvených nákladov, ktorý mal 
byť aj vďaka poznatkom z predošlých hodnotení daných opatrení (SAPARD, SOP PaRV 2004-2006) 
predvídaný a mali byť prijaté postupy na jeho včasné odhalenie a minimalizovanie. 

Podporené boli prevažne veľké projekty (nad 400 000 €), kým veľká časť menších hospodárskych 
subjektov a SHR, ktorí žiadali podstatne menšie sumy podpory skončili v bodovaní pod čiarou a k 
reálne potrebným prostriedkom sa nedostali.  

Všetko sa podriadilo kontrahovaniu, bez ponechania si možnosti kvalitatívne posúdiť implementáciu 
opatrení a prípadne ju s odstupom času podľa zistených nedostatkov korigovať. Prejavila sa značná 
disproporcia medzi úrovňou kontrahovania a čerpania prostriedkov. Vysoké úrovne kontrahovania 
spôsobovali permanentne kapacitné problémy s vyhodnocovateľmi PPA, ktoré sa riešili na úkor iných 
administratívnych činností, napr. príprava a podpisovanie zmlúv, monitorovanie a pod.  

V čase strednodobého hodnotenia, keď aj manažéri opatrení (RO, PPA) majú poznatky o rezervách, o 
zle nastavených bodovacích kritériách a sporných bodoch fungovania intervenčnej logiky konkrétnych 
opatrení je na škodu, že pri viacerých opatreniach sú takmer všetky disponibilné prostriedky už 
nakontrahované. 
 
5. Závažné zistenia na úrovni vyhodnocovanie projektov 

Pri viacerých opatreniach aktuálne hodnotiace kritériá (kvantitatívne a kvalitatívne) nevytvárajú 
predpoklady pre jednoznačnú selekciu žiadostí, vznikajú nejasnosti a prideľovanie bodov je formálne, 
často nevystihujúce kvalitu projektového zámeru. Riešením je analýza rizika pri prideľovaní bodov za 
projekt, ktorá by čiastočne eliminovala špekulatívne projekty a projekty s vysokým podielom mŕtvej 
váhy.  

Informačný systém pre vyhodnocovanie žiadostí je nefunkčný, čo hodnotiteľom neuľahčuje prácu ani 
neumožňuje podrobnejšie vyhodnotenie s dôrazom na kvality zámeru projektu, históriu žiadateľa a 
pod. 

RO sa vzniknuté nedostatky snaží riešiť ustanovením špeciálnych hodnotiteľských komisií pre vybrané 
opatrenia, ktoré majú za úlohu posúdiť oprávnenosť investície, súlad s cieľmi a prioritami MP SR a PRV, 
a tiež prípadné nejasnosti v bodovom hodnotení projektov. Táto alternatíva, najmä bez informačného 
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systému pre vyhodnocovanie nie je optimálna, nakoľko vytvára vyšší predpoklad pre subjektívne 
prístupy k hodnoteniu a možnosti ovplyvnenia výsledkov. 
 
6. Závažné zistenia na úrovni monitoringu  

V rámci niektorých opatrení neboli dostatočne podrobne a presne definované monitorovacie a 
hodnotiace ukazovatele. Na presnejšie sledovanie účinkov opatrení a sledovanie priebehu intervencie 
hodnotitelia doplnili (v SRMH) pri viacerých opatreniach špecifické ukazovatele. Zároveň odporučili RO 
aktualizovanie zoznamu spoločných ukazovateľov a zreálnenie ich cieľových hodnôt v programovom 
dokumente.  

Stupeň dosahovania programových cieľov je veľmi významne ovplyvnený rozhodovaním, riadením a 
administráciou programu. Všetky tri činnosti sú značne závislé od úrovne a precíznosti monitoringu, 
ktorý poskytuje riadiacim zložkám údaje o priebehu realizácie programu.  

Účinný monitoring je potrebné dobudovať pri neprojektových opatreniach osi 2 (výstupy, výsledky 
opatrení) a špecificky urýchlene navrhnúť a sfunkčniť monitorovacie moduly na sledovanie zmien v 
územiach HNV, sledovanie biodiverzity, kvality vody a pôdy na podporených plochách vybraných 
opatrení. Je potrebné, aby RO ako subjekt zodpovedný za výkon monitorovania programu inicioval 
vytvorenie jednotnej databázy HNV území na úrovni SR, prispôsobenie a prepojenie existujúcich 
databáz za účelom sledovania zmien v územiach a monitoringu vôd.  

Pre systém monitoringu vôd je nevyhnutné nadviazať užšiu spoluprácu s VÚVH a požadovať 
prispôsobenie odberných miest monitoringu vôd k územiam podporeným v rámci vybraných opatrení 
programu.  

Rovnako dôležité je následne systematicky pracovať s monitorovacími údajmi, analyzovať priebežne 
vývoj hodnôt ukazovateľov a opierať o nich všetky kľúčové rozhodnutia. Takáto prax má v kontexte 
doterajších programov rozvoja vidieka SR značné rezervy a je potrebné ju dôsledne presadzovať na 
úrovni RO aj MV. V nadväznosti na to je žiaduca systematická odborná profilácia pracovníkov RO, 
ktorá zefektívni nastavovanie podpôr a budúce programovanie, prípravu výberových kritérií na 
projekty a obmedzí rozhodovanie pod vplyvom politických tlakov a lobistických skupín. 

Do budúceho obdobia je potrebné prehodnotiť fungovanie MV, nakoľko zasadnutia s veľkým počtom 
subjektov majú sklon k formálnosti a členom nezostáva dostatočný priestor navzájom diskutovať, 
hľadať riešenia a predkladať návrhy. K tomuto účelu je potrebné, zriadenie pracovných skupín pre 
riešenie tematických a problémových oblastí, z ktorých by vychádzali odborné a údajmi podložené 
návrhy riešení. V pracovných skupinách musí jednoznačne prevládať odbornosť nad veľkosťou, alebo 
politickou silou partnerskej organizácie a mali by v nich mať zastúpenie relevantní odborníci rezortnej 
vedecko-výskumnej základne a hodnotitelia. Treba presadzovať princíp väčšej a systematickej 
zainteresovanosti členov MV na odbornom riadení a smerovaní programu na úkor jednoduchej 
reprezentatívnosti názorov a hľadaní ad hoc riešení.  

 
Stručný výber z odporúčaní Priebežného (ongoing) hodnotenia (zverejnené vo VS v r. 2013) 

Pre zabezpečenie funkčnosti systému hodnotenia PRV SR je potrebné: 

 Pri príprave Programu rozvoja vidieka na r. 2014-2020 súbežne riešiť koordináciu inštitúcií, ktoré 
budú zapojené do monitorovania a zberu údajov podľa aktuálneho plánu ukazovateľov. Ide o 
nový systém vykazovania a zoskupenia ukazovateľov pre obdobie 2014-2020, pričom z 
navrhovaného systému je vidieť zámer EK o presnejšie a podrobnejšie vykazovanie a následne aj 
hodnotenie účinku a príspevkov jednotlivých opatrení k stanoveným 6 prioritám, resp. 18 
prioritným oblastiam. Navrhovaný systém bude umožňovať generovanie prierezových 
monitorovacích tabuliek a mal by uľahčiť syntézu účinkov jednotlivých opatrení programu, čo 
bolo v predošlom období dosť problematické.  
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 V rámci pokračujúcej integrácie I. a II. piliera SPP a vzhľadom na povinnosť ich jednotného 
monitorovania a hodnotenia v období 2014-2020 je potrebné urýchlene začať s analýzou potrieb 
a prípravou technických (vrátane integrácie IS) a ľudských kapacít na úrovni PPA pre plynulé 
zabezpečenie komplexného monitoringu oboch typov intervencií, tak aby bolo možné v rámci 
povinného hodnotenia v r. 2019 vykonať spoločné hodnotenie dosahov oboch pilierov SPP. 

 V rámci príprav na nové programové obdobie 2014 – 2020 viaceré ČŠ EÚ začínajú pracovať na 
zriadení jednotnej integrovanej platformy na zabezpečenie a prepojenie údajových zdrojov pre 
potreby monitorovania a hodnotenia PRV v období 2014 – 2020, pričom by bolo vhodné aj v rámci 
SR sa problémom dostupnosti a integrovania údajov pre potreby PRV zaoberať. 

 V priebehu súčasného programového obdobia EK očakáva od ČŠ upresnenie východiskovej 
situácie oblastí HNV (výmery, typy a subtypy HNV, špecifické ukazovatele, spôsob monitorovania 
zmien a pod.), k čomu v minulosti EENRD publikovala usmernenie. Na splnenie tejto povinnosti 
za SR je potrebné revidovať a precizovať pôvodne predložený návrh metodiky monitorovania 
území HNV, optimálne v súčinnosti hodnotiteľov a pracovníkov RO. 

 Hodnotitelia v predošlých správach upozorňovali na potrebu zjednotenia metód výpočtu 
podporenej výmery pri jednotlivých opatreniach PRV, stanovenie cieľovej a skutočnej výmery 
úspešnej starostlivosti o krajinu, o čo listom požiadala aj EK. Ide predovšetkým o to, aby výsledná 
hodnota ukazovateľov výsledku správne zohľadňovala viacnásobné započítanie podľa spôsobu 
prispievania k ukazovateľom výsledku.  

 Prerokovať a schváliť zapojenie NSRV do zberu údajov za vybrané hodnotiace ukazovatele SRMH, 
napr. údaje o kvalite života na vidieku, o potrebách investícií do obnovy obcí na vidieku, o 
výsledkoch a dosahu implementácie prístupu LEADER, o úrovni publicity PRV a vnímaní nástrojov 
EPFRV obyvateľmi vidieka a pod. 
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4. METODICKÝ PRÍSTUP 

4.1 Vysvetlenie systému hodnotenia  

Použitá metóda hodnotenia vychádza z Usmernenia pre ex-post hodnotenie PRV 2007-2013, 
(Európska hodnotiaca sieť pre rozvoj vidieka, jún 2014). Usmernenie uvádza, že ex-post hodnotenie 
má poskytnúť odpovede na spoločné a programovo špecifické hodnotiace otázky, ktoré sú odvodené 
z posúdenia účinnosti, účelovosti a vhodnosti opatrení a programu a poskytnú závery a odporúčania s 
cieľom zlepšiť kvalitu a vykonávanie budúcich programov.  

Za účelom zodpovedania hodnotiacich otázok a formulácie záverov a odporúčaní bolo hodnotenie 
realizované v štyroch hlavných fázach zobrazených v nasledovnom obrázku.  

 

Metodika začala preskúmaním spoločných hodnotiacich otázok a programovo špecifických otázok, 
ktoré mali byť zodpovedané ex-post hodnotením. Spoločné hodnotiace otázky sú rozdelené do troch 
skupín. Prvá skupina otázok sa týka programovej úrovne a reflektuje na Lisabonskú zmluvu, Strategické 
usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka, posilnená SPP „health check“, 7 spoločných dosahových 
ukazovateľov, technickú pomoc, NSRV a účinnosť implementácie PRV. Druhá skupina otázok sa týka 
úrovne opatrení a plnenia cieľov na úrovni osí. Tretia skupina otázok sa týka osi 4 a príspevkov 
opatrenia Leader k strategickým prioritám Spoločenstva, plnenia cieľov rozvoja vidieka a 
implementácie prístupu Leader.  
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Výsledkom preskúmania hodnotiacich otázok bol hodnotiaci rámec, ktorý obsahoval:  

 Hierarchiu celkových a špecifických cieľov, ktoré zhŕňajú intervenčnú logiku programu. 

 Spoločné ukazovatele a programovo špecifické ukazovatele, ktoré budú použité na 
zodpovedanie hodnotiacich otázok. 

 Požadované údaje pre kvantifikáciu ukazovateľov.  

Po vymedzení informácií potrebných na dosiahnutie vyrovnaných úsudkov o všetkých hodnotiacich 
otázkach, hodnotitelia preverili všetky dostupné sekundárne zdroje pre definovanie medzery v 
informáciách, ktoré mali byť riešené z primárnych údajov. Sekundárne zdroje zahŕňali projektové 
spisy, monitorovacie správy, výročné správy, strednodobé hodnotenie PRV SR 2007-2013, informačné 
listy MPRV SR, Súhrnná správa o pokroku k NSP RV SR 2007-2013, Druhá správa o priebežnom 
hodnotení, hodnotiace analýzy/štúdie realizované pre RO. 

Pre získanie primárnych údajov bola použitá kvalitatívna metóda, t.j. dotazník, stretnutia s 
prijímateľmi, riadené rozhovory. 

 

  

 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

Pre ex-post hodnotenie bol použitý prístup založený na kombinácii teórie zmeny, kvantitatívneho a 
kvalitatívneho prístupu. Kombinácia uvedených prístupov umožnila hodnotiteľom lepšie získať 
dôkazy o programových výsledkoch a dosahoch a ako aj umožnila v prípade nedostatku očakávaných 
výsledkov/dosahov rozlíšiť medzi neúspechmi vyplývajúcimi z implementácie programu a neúspechmi 
vyplývajúcimi z nesprávne nastavenej intervenčnej logiky.  

 
Použité metódy  

Kvantitatívny prístup 

Pri hodnotení výsledkov a dosahov programu je potrebné brať do úvahy ďalšie faktory, ktoré môžu 
súčasne ovplyvniť sledované ukazovatele výsledkov. Keďže programové čisté účinky nie sú priamo 
pozorovateľné, je potrené pre preukázanie príčinnej súvislosti medzi poskytnutou podporou z 
programu a jednotlivých relevantných výsledkových a dosahových ukazovateľov použiť 
kontrafaktuálnu analýzu. Dôležitým krokom v kontrafaktuálnej analýze bolo vytvorenie kontrolnej 
skupiny pozostávajúcej z nepodporených subjektov. Táto skupina musela byť čo najviac podobná 
skupine podporených subjektov. V hodnotení ex-post bolo posúdenie programových účinkov založené 
na použití kontrafaktuálnej metódy, ktorá kombinuje binárne Propensity Score Matching s Difference 
(PSM) s Differences (DID). V rámci tejto metodiky bolo realizované porovnanie vývoja vybraných 
ukazovateľov u podporených podnikov s kontrolnou skupinou, ktorá pozostávala z nepodporených 

Sekundárne 

údaje 

Fokusové 

skupiny 

Kľúčoví 

informátori 

Pozorovania 

 

Prieskumy 

Konečné 

hodnotenie 
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subjektov podobných k podporeným. Pri príprave kontrolnej skupiny bol použitý východiskový rok 
2006 pričom boli zohľadnené aj podpory z SOP PaRV 2004-2006.  

1. Odhad priamych účinkov PRV SR 2007-2013 na úrovni podnikov 

Priame účinky boli definované ako účinok PRV na tie výsledkové ukazovatele na úrovni fariem, ktoré 
boli priamo prepojené s cieľmi PRV (napr. zisk poľ.podnikov, HPH za poľn.podnik, produktivita práce v 
poľnohospodárstve, zamestnanosť v poľ.podnikoch, atď.). Vypočítané priame účinky na úrovni farmy 
boli neskôr prevedené na národnú úroveň (vynásobenej celkovým počtom podporovaných subjektov). 

Analýza priamych účinkov zahŕňala výpočet programovej účelovosti a účinnosti, pričom: 

- Účelovosť (Effectiveness) bola definovaná ako forma jednotlivých pomerov (plánované cieľové 
hodnoty a dosiahnuté výsledky)  

- Hospodárnosť (Efficiency) bola definovaná ako pomer ATT-DID v porovnaní s množstvom podpory 
získanej z určitého opatrenia PRV  

Použitá metodika: 

a) metóda PSM-DID (priemerné priame účinky) 

b) metóda GPSM (marginálne priame účinky v závislosti od úrovne intenzity pomoci) 

2. Odhad nepriamych účinkov PRV SR 2007-2013 na úrovni poľnohospodárskych podnikov a na 
regionálnej úrovni (okres) 

Nepriame účinky boli definované ako účinok PRV SR 2007-2013 (alebo jeho jednotlivých opatrení) na: 

a) špecifické výsledkové ukazovatele merané na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ktoré neboli 
spojené s cieľmi PRV, napr. miera zadlženia, príjmy z predaja aktív, mzdy poľnohospodárskych 
pracovníkov, produkcia a výnosy plodín a hospodárskych zvierat, atď. alebo účinok na ekonomickú 
výkonnosť nepodporovaných podnikov . Táto skupina nepriamych účinkov okrem iného zahŕňala efekt 
mŕtvej váhy, pákový efekt a substitúciu.  

Efekt mŕtvej váhy: Stanovenie na základe výpočtu ATT/DID po spárovaní pre vhodné ukazovatele, 
napr. v prípade investícií do hmotného majetku bola porovnávaná zmena majetku podporených a 
nepodporených podnikov po spárovaní. Pomer zmeny hodnoteného ukazovateľa podporenej a 
nepodporenej skupiny vyjadrený v percentách predstavuje podiel investícií, ktoré by podniky 
realizovali aj bez daného opatrenia, napr. z dôvodu priaznivých podmienok na trhu. 

Substitučné efekty: nepriamy účinok PRV (napr. opatrenie 121) na nepodporených podnikoch.  

V hodnotní boli substitučné efekty analyzované v okresoch, ktoré sa vyznačujú najvyššou a najnižšou 
úrovňou podpory z opatrenia 121 (pre opatrenia 123 a 311 nebol k dispozícii dostatočný počet 
pozorovaní pre výpočet substitučných efektov). 

Použité kroky: 

Hypotéza: Malo mať opatrenie 121 silné negatívne nepriame účinky, zisky nepodporených subjektov v okresoch 
s najvyššou mierou intenzity opt.121 "tzv. ošetrené - treated" boli by nižšie než zisky spárovaných 
nepodporených subjektov v okresoch, ktoré sa vyznačujú najnižšou úrovňou podpory z opatrenia 121. 

1. Výber okresov s najvyššou intenzitou opt.121: okres == 201 | okres == 401 | okres == 402 | okres == 404 | 
okres == 806 | okres == 811 

2. Voľba okresov s najnižšou intenzitou opt.121: Okres == 206 | okres == 302 | okres == 303 | okres == 304 | 
okres == 306 | okres == 308 | okres == 405 | okres == 407 | okres == 501 | okres == 502 | okres == 503 | okres 
== 504 | okres == 509 | okres == 510 | okres == 511 | okres == 602 | okres == 608 | okres == 612 | okres == 702 
| okres == 703 | okres == 705 | okres == 708 | okres == 709 | okres == 710 | okres == 801 

3. Vynechanie všetkých ostatných okresov 
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4. Vynechanie všetkých podoprených subjektov z opatrenia 121 

5. Párovanie nepodporených subjektov z opatrenia 121 v okresoch s najvyššou intenzitou podpôr opt.121 s 
nepodporenými subjektami v okresoch s najnižšou podporou z opatrenia 121 (použité PSM) 

6. Výpočet <potenciálneho> nepriameho účinku opatrenia 121 na zisky v oboch skupinách nepodporených 
subjektov v priebehu rokov 2007 až 2015 prostredníctvom výpočtu DID v AT na "tzv. ošetrené podniky - treated". 

 
Použitá metóda pre výpočet substitučného účinku: metóda PSM-DID (priemerné nepriame účinky) 

a) špecifické (dodatočné) dosahové ukazovatele merané na okresnej úrovni, napr. miera 
nezamestnanosti, rast populácie, atď. 

Použitá metóda pre výpočet nepriamych vplyvov na okresnej úrovni: Metóda GPSM (priemerné 
nepriame účinky a marginálne nepriame účinky v závislosti od úrovne intenzity pomoci). 

 
3. Metóda GPSM  

Metóda GPSM bola použitá na posúdenie: 

i) marginálnych účinkov jednotlivých opatrení PRV (napr. opatatrenie 121) vo vybraných výsledkových 

ukazovateľov (napr. ekonomických charakteristík podporovaných fariem), ako aj 

ii) marginálnych účinkov celého PRV programu (napr. všetkých opatrení, vrátane LEADER alebo bez 
LEADER) na vybrané dosahové ukazovatele charakterizujúce ekonomickú situáciu v okresoch, v 
ktorých bol realizovaný program PRV 

v oboch prípadoch v závislosti od intenzity programovej podpory (na úrovni farmy alebo okresu). 

Metóda GPSM bola použitá na odhad programových marginálnych priamych účinkov (napr. 
poľnohospodárskych ziskov, HPH na podnik a zamestnanca), ako aj marginálnych nepriamych účinkov 
(napr. úroveň zadlženosti, predaj aktív, mzdy poľnohospodárskych pracovníkov, atď.) v rokoch 2007-
2015. 

Popis použitej metódy GPSM (Generalized Propensity Score Matching) 

GPSM vyžaduje, aby pre každé pozorovanie i (kde i = podporená farma alebo regionálna jednotka) bol 
k dispozícii údaj o intenzite poskytnutej podpory, Ti (napr. veľkosť podpory prijatej v rámci opatrenia 
121 na úrovni jednotlivých fariem v rokoch 2007-2013), údaj o dosahovej závislej premennej 
korešpondujúcej s prijatou úrovňou podpory, Yi(Ti) (napr. výsledkový ukazovateľ: HPH na farmu) a p-
vektor nezávislých premenných Xi charakterizujúcich danú farmu alebo región pred programom PRV.   

Empirická implementácia GPSM prístupu (Hirano a Imbens 2004; Bia a Mattei 2008) sa skladá z 3 
hlavných krokov: 

(i) Prvý krok zahŕňa odhad GPS (generalized propensity score, zovšeobecneného skóre sklonu) ako 
podmienenej intenzity PRV podpory na základe daných nezávislých premenných. Tento krok sa 
skladá z niekoľkých rutín. Najskôr sa preveruje, či podpora (alebo jej transformácia) má normálne 
rozdelenie podmienené danými premennými. Odhad parametrov funkcie podpory, g, 
(podmienené rozdelenie podpory) je realizovaný pomocou odhadu maximálnej 
pravdepodobnosti (maximum likelihood) 

(1)  2),,()( 
III

XhNXTg   

Kde Xi je pozorovaný vektor premenných pred udelením podpory pre každú jednotku (farmu) i vo 
vzorke, g(Ti) je daná transformácia premennej podpory a ),(

I
Xh   je funkcia premenných 

lineárneho alebo vyššieho rádu, ktoré sú závislé na vektore parametrov y.  
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Po druhé, platnosť predpokladaného normálneho rozdelenia je overená pomocou testov 
šikmosti, nesúmernosti a Kolomogorov-Smirnov, Shapiro-Francia, Shapiro-Wilk testov. 

Po tretie, je odhadnutá funkcia GPS, alebo iR̂ . Výsledkom funkcie 
i

R̂  je podmienená hustota 

skutočnej intenzity podpory pri pozorovaných premenných. 

(2)  
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kde ̂  a 2̂  sú odhadnuté parametre z rovnice (1). Na záver je testovaná vlastnosť vyváženosti 

(balancing property) odhadnutej GPS funkcie: 

 Hodnoty podpory (napr. intenzita podpory) sú rozdelené do k intervalov 

 V každom intervale podpory k je vypočítaný medián intenzity a v tomto reprezentatívnom 
bode je vypočítané GPS 

 Ďalej rozdelíme hodnoty GPS získané v reprezentatívnych bodoch jednotlivých pre každý 
blok j GPS skóre a v každom intervale k je vypočítaný priemer rozdielu každej nezávislej 
premennej medzi jednotkami patriacimi do intervalu podpory a jednotkami patriacimi do 
iného intervalu podpory, avšak sú v totožnom j bloku GPS skóre. 

 Ďalej spojíme rozdiely priemerov vypočítané v predchádzajúcom kroku použitím 
váženého priemeru s váhami danými počtom pozorovaní v každom GPS intervale. 

 Pre každý vypočítaný rozdiel je realizovaný t-test, ktorý indikuje, či je priemer rozdielov 
každej nezávislej premennej medzi jednotkami patriacimi do daného k intervalu podpory 
štatisticky odlišný od priemerného rozdielu jednotiek patriacich do iného intervalu 
podpory, no z toho istého GPS bloku. Ak sú priemerné rozdiely pre dané nezávislé 
premenné štatisticky významné, znamená to, že pre túto špecifickú nezávislú premennú 
odhad GPS nebol schopný úplne eliminovať výberovú výchylku (= selection bias, aj keď 
čiastočné zníženie výchylky mohlo byť dosiahnuté)   

 
(ii) Druhý krok v GPS postupe zahŕňa odhad SPS dosahu na vybraný výsledkový ukazovateľ (napr. 

HPH na farmu) pomocou flexibilnej funkcie (polynomiálna aproximácia) Ti a Ri : 

(3) ),(
iii

RTfY   

Rovnica (A3) môže byť upravená pomocou  {E(Yi|Ti,Ri} =  (Ti,Ri; α): 

(4) ψi(Ti,Ri; α) = α0 + α1Ti + α2Ti
2 + … α4Ri + α5Ri

2 + α6Ri
3 + α7TiRi 

kde ψi je výsledkový ukazovateľ, napr. HPH na farmu a α je vektor odhadovaných koeficientov.   

Odhad rovnice (4) nám dovoľuje nájsť vhodnú funkčnú závislosť medzi dosahovým ukazovateľom 
(HPH na farmu) a intenzitou podpory, T, a odhadovanými hodnotami GPS (zovšeobecneného 
skóre sklonu) v prvom kroku, R, pre každú farmu i. 

 
(iii) posledný tretí krok v GPSM zahŕňa odhad priemerného potencionálneho výsledku pre každú 

potencionálnu úroveň podpory t a odhad funkcie odozvy (na podporu): 

(5)       
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Kde ̂  je vektor odhadovaných parametrov v rovnici (4).  

Priemerná odozva na každom t je odhadovaná ako priemer odhadovaných podmienených 

očakávaní  ),(ˆ,ˆ
i

Xtrt  spriemerovaných nad rozdelením nezávislých premenných Xi z obdobia 
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pred podporou, napr.      ˆ);,(ˆ,ˆ),(ˆ,ˆ 1

ii
XtrtXtrt  , čo sa rovná priemernej hodnote 

odhadovanej regresnej funkcie nad funkciou skóre hodnotenej na požadovanej úrovni podpory. 
Za účelom získania odhadu celej funkcie odozvy, odhad priemerného potenciálneho výsledku je 
opakovaný pre každú úroveň podpory.  

Na záver je znázornený graf, ktorý zobrazuje odozvu výsledkového ukazovateľa (napr. HPH na 
farmu) pre všetky úrovne intenzity podpory, t.  

Kvalitatívna analýza 

Kvantitatívna analýza bola použitá pre odhad potenciálnych účinkov programu, zodpovedanie otázky 
„prečo“ ako aj v prípade chýbajúcich údajov alebo nízkeho počtu pozorovaní. Vychádzala zo zberu 
informácií prostredníctvom stretnutí fokusových skupín, prieskumu projektových spisov a 
hodnotiacich štúdií, rozhovorov s podporenými ako aj nepodporenými subjektami, dotazníkového 
prieskumu. Získané informácie boli použité hodnotiteľmi na hodnotenie jednotlivých opatrení a na 
formuláciu odpovedí na hodnotiace otázky.  
 

4.2 Popis kľúčových pojmov spoločných a programovo špecifických otázok a 
hodnotiacich kritérií 

Cieľová úroveň – odhad vplyvu vo vzťahu k východiskovej situácii, založený na minulej skúsenosti a 
odbornom posúdení. Štandardným prístupom je použiť mierky vytvorené v minulých programoch v 
rámci podávania správ, hodnotení a štúdií.  

Čistý účinok – účinok prisúdený výlučne verejnej intervencii, na rozdiel od zdanlivých zmien či hrubých 
účinkov. Na hodnotenie čistých účinkov na základe hrubých účinkov je nevyhnutné odpočítať zmeny, 
ktoré by nastali v prípade neexistencie verejnej intervencie, a ktoré jej preto nemožno pripísať, keďže 
sú vytvorené mätúcimi faktormi (hypotetická situácia). Príklad: počet zamestnancov v podporených 
podnikoch sa zdá byť stabilný (zmena alebo hrubý účinok je rovný nule). Avšak odhaduje sa, že bez 
podpory by došlo k prepusteniu 400 zamestnancov (hypotetická situácia). Znamená to, že bolo 
zachovaných 400 pracovných miest (čistý účinok).  

Hodnotenie ex post – hodnotenie, ktoré rekapituluje a hodnotí intervenciu po jej skončení. Zameriava 
sa na vyúčtovanie použitia zdrojov a na dosiahnutie zamýšľaných aj nezamýšľaných účinkov. Usiluje sa 
o pochopenie faktorov úspechu alebo zlyhania programov. Snaží sa tiež vyvodiť závery, ktoré by mohli 
byť zovšeobecnené aj na ostatné intervencie. Aby bol dostatok času na naplnenie vplyvov, hodnotenia 
ex post musia byť vykonávané po implementácii.  

Hodnotiaca otázka – otázka, ktorá musí byť zodpovedaná hodnotiteľmi. Zvyčajne ju kladú tí, ktorí 
hodnotenie zadávajú. Hodnotiace otázky sú zvyčajne uvedené v zmluvných ustanoveniach 
hodnotiacich projektov. V prípade hodnotenia Programov rozvoja vidieka sú hodnotiace otázky 
súčasťou spoločných usmernení. Hodnotiace otázky majú tri dimenzie: deskriptívna (čo sa stalo?), 
kauzálna (do akej miery je to, čo sa stalo, v skutočnosti dôsledkom intervencie?) a normatívna (je 
účinok uspokojivý?).  

Hodnotiaci prístup – koncepčne zreteľný spôsob navrhovania a realizácie hodnotenia. 

Hypotetická situácia – situácia, ktorá by nastala v prípade neexistencie verejnej intervencie, 
označovaná aj ako „situácia bez politiky“. Porovnaním hypotetickej a reálnej situácie je možné určiť 
čistý účinok verejnej intervencie. Na vytvorenie hypotetickej situácie môžu byť použité rôzne nástroje: 
analýza shift-share, porovnávacie skupiny, simulácie využívajúce ekonometrické modely a pod. Na 
začiatku sú reálna a hypotetická situácia identické. Ak je intervencia účinná, odlišujú sa.  

Inovácia – výraz sa môže týkať produktov, procesov, organizácií, riadiacich systémov alebo 
komplexných systémov zahŕňajúcich všetky predchádzajúce prvky. Z pragmatických dôvodov je teda 
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užitočné definovať tento pojem v širokých medziach existujúcich definícií, podľa konkrétneho účelu. 
Štyri príklady dobre zaužívaných definícií: 

„Akt zavádzania niečoho nového“ (Americký slovník) 

„Nová myšlienka, metóda alebo zariadenie“ (Webster online) 

„Zmena, ktorá vytvára novú dimenziu výkonu“ (Peter Drucker) 

„Zavedenie nových výrobkov (...), nových metód výroby (...), otvorenie nových trhov (...), dobytie 
nových zdrojov (...) a vedenie novej organizácie v akomkoľvek odvetví“ (Joseph Schumpeter). 

Intervenčná logika – predstavuje metodický nástroj, ktorý stanovuje logickú súvislosť medzi cieľmi 
programu a predpokladanými operačnými aktivitami. Poukazuje na príčinnú súvislosť medzi 
intervenčnými vstupmi a výstupmi a následne na ich výsledky a vplyvy. Intervenčná logika teda 
umožňuje posúdiť príspevok opatrenia k dosiahnutiu jeho cieľov. 

Kontext – sociálno-ekonomická a environmentálna situácia, v rámci ktorej je intervencia realizovaná. 
Kontextová situácia a trendy sú brané do úvahy pri programovaní, ako aj pri hodnotení programov. 

Kontrolná skupina – skupina účastníkov štúdie, ktorí neboli vystavení konkrétnemu zaobchádzaniu. 
Pojem sa zvyčajne používa v experimentálnych návrhoch s náhodným pridelením. Kontrolná skupina 
je úzko spätá s porovnávacou skupinou. Avšak zatiaľ čo porovnávacia skupina je vystavená rovnakým 
podmienkam ako experimentálna skupina (okrem premennej, ktorá je testovaná), kontrolná skupina 
nie je vystavená žiadnej podmienke. 

Kritérium posudzovania – tiež známe ako hodnotiace kritérium. Špecifikuje ten aspekt hodnotenej 
intervencie, ktorý umožní posúdenie jej zásluh alebo úspechu. Kritériá posudzovania sú úzko späté s 
hodnotiacimi otázkami. Kritérium sa používa na zodpovedanie hodnotiacej otázky, pričom jedno alebo 
viac kritérií posudzovania je odvodených z každej otázky. 

LEADER – je skratka pre „spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“. V minulosti 
išlo o názov iniciatívy Spoločenstva (LEADER I: 1991-1993; LEADER II:1994-1999; LEADER+: 2000-2006) 
a v súčasnosti je tento prístup známy ako metóda, prostredníctvom ktorej sú implementované 
opatrenia osi 4 Programu rozvoja vidieka (2007-2013). Táto metóda sa používa na mobilizáciu a 
realizáciu rozvoja vidieka vo vidieckych oblastiach prostredníctvom miestnych verejno-súkromných 
partnerstiev (miestne akčné skupiny). LEADER je navrhnutý tak, aby pomáhal vidieckemu 
obyvateľstvu, skupinám alebo podnikom poznať potenciál ich územia a posilniť implementáciu 
integrovaných, kvalitných a originálnych stratégií udržateľného rozvoja. 

Metóda – skupina hodnotiacich techník a nástrojov, ktoré plnia rôzne účely. Zvyčajne pozostávajú z 
postupov a protokolov, ktoré umožnia systematické a konzistentné hodnotenie. Metódy sa môžu 
zameriavať na zber alebo analýzu informácií a údajov, môžu byť kvalitatívne a kvantitatívne, a môžu 
sa snažiť popísať, vysvetliť, predvídať alebo informovať. Výber metód vyplýva z hodnotiacich otázok, 
na ktoré sa hľadá odpoveď, a zo spôsobu dopytovania (kauzálny, prieskumný, normatívny, atď.). 
Pochopenie širokej škály metód zaisťuje, že hodnotitelia vyberú vhodné metódy na rôzne účely.  

Metodika – v širšom ponímaní ide o celkový spôsob, ktorým sa rozhoduje pri výbere metód, založený 
na rôznych predpokladoch o tom, čo predstavuje vedomie (ontológia) a čo predstavuje znalosti 
(epistemológia) a v užšom ponímaní o tom, ako to možno interpretovať a analyzovať.  

Porovnávacia skupina – skupina účastníkov štúdie, ktorí vo všetkých ohľadoch pripomínajú 
prijímateľov, okrem faktu, že nie sú ovplyvnení intervenciou. Porovnávacia skupina je úzko spätá s 
kontrolnou skupinou. Avšak zatiaľ čo porovnávacia skupina je vystavená rovnakým podmienkam ako 
experimentálna skupina (okrem premennej, ktorá je testovaná), kontrolná skupina nie je vystavená 
žiadnej podmienke. 

Prijímateľ – osoba alebo organizácia, ktorá má priamy prospech z intervencie, či už zamýšľaný alebo 
nezamýšľaný. Niektoré osoby môžu byť prijímateľmi bez toho, aby patrili do skupiny, na ktorú je 
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intervencia cielená. Rovnako tak celá oprávnená skupina nemusí nevyhnutne pozostávať z 
prijímateľov.  

Programovo špecifické hodnotiace otázky – sú formulované za účelom hodnotenia špecifického 
programu, s cieľom poskytnúť hlbší pohľad na celkovú implementáciu daného programu alebo 
zohľadniť špecifické ciele daného programu. Na rozdiel od týchto otázok, spoločné hodnotiace otázky 
sa týkajú všetkých programov.  

Programovo špecifický ukazovateľ – ide o kvantitatívny alebo kvalitatívny faktor alebo premennú, 
ktorá poskytuje jednoduchý a spoľahlivý prostriedok na meranie úspechu, na odrážanie zmien 
spojených s intervenciou, alebo ako pomoc pri posúdení výkonnosti aktéra vývoja. Súbor spoločných 
ukazovateľov, záväzný pre všetky členské štáty, slúži na meranie úspechu a zmien na úrovni programu 
a EÚ. Pretože spoločné ukazovatele nemusia plne odrážať všetky účinky činností programu, riadiace 
orgány v členských štátoch sú požiadané o doplnenie súboru spoločných ukazovateľov o ďalšie 
ukazovatele, s cieľom pokryť celý rad zamýšľaných účinkov daného programu, najmä pokiaľ ide o 
národné priority a miestne špecifické opatrenia. Tieto dodatočné ukazovatele sa nazývajú programovo 
špecifické ukazovatele.  

Spoločné hodnotiace otázky – prvok Spoločného hodnotiaceho rámca, ktorý zameriava hodnotenie 
na meranie výkonu voči cieľom politiky EÚ. Spoločné hodnotiace otázky by mali byť doplnené o 
programovo špecifické hodnotiace otázky. 

Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF) – skladá sa zo súboru spoločných 
ukazovateľov, definovaných v článku 80 nariadenia Rady č. 1698/2005. Zoznam spoločných základných 
ukazovateľov, ukazovateľov výstupu, výsledku a vplyvu pre Programy rozvoja vidieka 2007-2013 je 
uvedený v prílohe VIII nariadenia Komisie (EC) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006. Pokyny pre CMEF 
boli vypracované Európskou Komisiou v spolupráci s členskými štátmi a boli zverejnené v podobe 
príručky. 

Účastníci hodnotenia – skupiny alebo organizácie so záujmom o hodnotenie predmetnej politiky. 
Účastníci hodnotenia zvyčajne zahŕňajú (nielen) manažérov programov, tvorcov politík, prijímateľov a 
hodnotiteľov.  

Účelovosť – rozsah, v akom sú ciele sledované intervenciou naplnené. Ukazovateľ účelovosti sa 
vypočíta zo vzťahu ukazovateľa výstupu, výsledku alebo vplyvu ku kvantifikovanému cieľu.  

Účinnosť – najlepší vzťah medzi použitými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami pri plnení 
príslušného cieľa prostredníctvom intervencie. Účinnosť sa zaoberá otázkou, či by bolo možné 
dosiahnuť ďalšie účinky s rovnakým rozpočtom, alebo či by bolo možné dosiahnuť rovnaké účinky pri 
nižších nákladoch. Ukazovateľ účinnosti sa vypočíta ako podiel rozpočtových vstupov získaných 
množstvom dosiahnutých účinkov. 

Ukazovateľ – nástroj na meranie: dosiahnutých cieľov, zdrojov, splnených výstupov, nadobudnutých 
účinkov, alebo kontextovej premennej (ekonomickej, sociálnej alebo environmentálnej). Informácia 
poskytnutá ukazovateľom je kvantitatívnym údajom používaným na meranie skutočnosti alebo 
názorov (napr. percento regionálnych podnikov, ktoré boli podporené prostredníctvom verejnej 
intervencie; percento účastníkov vzdelávania, ktorí tvrdia, že sú spokojní alebo vysoko spokojní). 
Ukazovateľ musí, okrem iných vecí, poskytnúť jednoduchú informáciu, ktorá je prenosná a ľahko 
pochopiteľná tak poskytovateľom, ako aj používateľom tejto informácie. Musí pomôcť manažérom 
verejných intervencií komunikovať, vyjednávať a rozhodovať. Z toho dôvodu by mal byť spojený s 
kritériom úspechu intervencie. Mal by čo najpresnejšie odrážať čokoľvek, na meranie čoho je určený. 
Ukazovateľ a jeho merná jednotka musia byť senzitívne, t.j. merané množstvo sa musí značne líšiť 
pokiaľ dôjde k zmene v premennej, ktorá má byť meraná. 
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Ukazovatele kontextu – poskytujú informácie o relevantných aspektoch externého prostredia, ktoré 
by mohli mať vplyv na tvorbu a výkonnosť politiky, napr. HDP na obyvateľa, miera nezamestnanosti, 
kvalita vody. 

Ukazovatele dosahu – týkajú sa prínosov programu presahujúcich okamžité účinky na jeho priamych 
prijímateľov nielen na úrovni intervencie, ale všeobecnejšie, aj v programovej oblasti. Sú spojené so 
širšími cieľmi programu. Zvyčajne sú vyjadrené v „čistom“, čo znamená po odpočítaní účinkov, ktoré 
nemôžu byť pripísané intervencii (napr. dvojité započítanie, umŕtvené náklady), a zohľadňujú tiež 
nepriame vplyvy (premiestnenie a multiplikátory). Príklad: zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych 
oblastiach, zvýšená produktivita poľnohospodárskeho sektora, zvýšená výroba energie z 
obnoviteľných zdrojov.  

Ukazovatele vstupu – finančné alebo iné zdroje pridelené na každej úrovni pomoci. Finančné 
ukazovatele vstupu sa používajú na sledovanie pokroku v oblasti (ročných) záväzkov a platieb 
prostriedkov, ktoré sú dostupné pre každú operáciu, opatrenie alebo program vo vzťahu k ich 
oprávneným nákladom. Ide napr. o výdavky na opatrenie vykázané EK.  

Ukazovatele výsledku – merajú priame a okamžité účinky intervencie. Poskytujú napr. informácie o 
zmenách v správaní, v kapacite alebo vo výkonnosti priamych prijímateľov. Merajú sa vo fyzických 
alebo peňažných jednotkách. Príklad: hrubý počet vytvorených pracovných miest, úspešné výstupy 
školení. 

Ukazovatele výstupu – merajú činnosti, ktoré sú priamo vytvorené v rámci programov. Tieto činnosti 
sú prvým krokom k naplneniu operačných cieľov intervencie a sú merané vo fyzických alebo peňažných 
jednotkách, napr.: počet zorganizovaných školení; počet fariem, ktoré dostali investičnú podporu; 
celková výška investície.  

Vplyv – účinok intervencie trvajúci v strednodobom alebo dlhodobom horizonte. Niektoré vplyvy sa 
objavujú nepriamo (napr. obrat vytvorený pre dodávateľov podporovaných podnikov), iné možno 
pozorovať na makroekonomickej alebo makro-sociálnej úrovni (napr. zlepšený imidž podporenej 
oblasti). Tieto sú celkovými vplyvmi. Vplyvy môžu byť pozitívne alebo negatívne, očakávané alebo 
neočakávané. 

Vstupy – finančné, ľudské, materiálne, organizačné a regulačné prostriedky zmobilizované za účelom 
implementácie intervencie (napr. 60 ľudí pracovalo na implementácii programu; 3% nákladov na 
projekt boli vynaložené na zníženie vplyvu na životné prostredie). Monitoring a hodnotenie sa 
zameriava predovšetkým na vstupy pridelené verejnými orgánmi a použité prevádzkovateľmi na 
získanie výstupov. Súkromné vstupy mobilizované podporovanými podnikmi sú považované za 
výsledok verejnej intervencie. Uvedená definícia dáva pomerne široký význam slovu „vstup“. Niektorí 
radšej obmedzujú jeho použitie iba na finančné alebo rozpočtové zdroje. V tomto prípade, slovo 
„činnosť“ môže byť použité na realizáciu ľudských a organizačných zdrojov. Výraz „účtovné výstupy“ 
sa niekedy používa v spojitosti so spotrebou rozpočtových vstupov.   

Výsledok – výhoda (alebo nevýhoda), ktorú získajú priami prijímatelia po skončení ich účasti na 
verejnej intervencii. Výsledky možno pozorovať, keď prevádzkovateľ ukončí aktivitu a vysvetlí spôsob, 
akým boli pridelené prostriedky použité a spravované. V tomto bode môže ukázať napr., že bola 
zlepšená dostupnosť vďaka výstavbe cesty, alebo že podniky, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo, 
vyjadrili svoju spokojnosť. Prevádzkovatelia môžu pravidelne monitorovať výsledky a následne 
prispôsobiť implementáciu intervencie podľa získaných výsledkov. 

Výstup – činnosť, ktorá je financovaná a vykonaná (prípadne konkretizovaná) pomocou peňazí 
vyčlenených na intervenciu. Navrhovateľ projektu sa zaväzuje vytvoriť výstup bezprostrednou 
výmenou za poskytnutú podporu. Výstupy môžu mať podobu zariadení alebo prác (napr. stavba cesty, 
investícia do farmy, ubytovanie pre turistov). Môžu mať tiež podobu nemateriálnych služieb (napr. 
školenie, poradenstvo, informácie).  
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Zúčastnená strana – osoba, skupina alebo organizácia, ktorá môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnená 
predmetnou politikou, teda je zainteresovaná do politiky.  
 

4.3 Zdroje údajov a techniky zberu údajov 

Dostupnosť k údajom a ich kvalita mala zásadný význam pre posudzovanie programových účinkov v 
rámci hodnotenia ex-post. Dostupnosť k údajom z rezortných inštitúcií bola pre hodnotiteľov 
zabezpečená Riadiacim orgánom.  

Samotný zber údajov uskutočnený hodnotiteľom bol založený na skúmaní dokumentov a databáz           
a realizovaných prieskumov.  
 
Použité zdroje údajov pre hodnotenie programových výsledkov na úrovni prijímateľov alebo na 
mikro úrovni 

- databáza Informačných listov MPRV SR, POTRAV (MP SR) a Les (MP SR) 5-01 

- operačná databáza PPA 

- projektové spisy PPA  

- výročné správy a správy o priebežnom hodnotení PRV SR 2007-2013 

- vlastný prieskum (dotazníkový prieskum, rozhovory s prijímateľmi, stretnutia fokusových skupín) 

Použité zdroje údajov pre hodnotenie výsledkov a dosahov na programovej a národnej úrovni  

Socio-ekonomické výsledky a dosahy 

Údaje pre makro analýzy (národná úroveň) boli získané z oficiálnych štatistík – ŠÚ SR (zamestnanosť, 
populácia) a Informačných listov MPRV SR. 

Údaje o obciach a subjektoch podnikajúcich v turizme boli zbierané prostredníctvom dotazníkového 
prieskumu (e-mailový a telefonický prieskum). Okrem toho boli uskutočnené analýzy žiadateľov na 
základe údajov dostupných v Živnostenskom, prípadne Obchodnom registri a pod.  

Údaje o podporách programu na programovej a národnej úrovni boli získané z PPA (monitorovacie 
údaje z podporených projektov PRV). 

Doplňujúce informácie o priamych a nepriamych účinkoch boli získané z prieskumu v rámci stretnutí 
fokusových skupín (4 stretnutia fokusovej skupiny pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - celkovo 
84 vyplnených dotazníkov, 1 stretnutie fokusovej skupiny pre les – celkovo 30 vyplnených dotazníkov). 
Okrem toho bola zorganizovaná jedna fokusová skupina pre členov odbytových organizácií výrobcov, 
ktorej sa zúčastnili členovia 8 rôznych OOV.  
 
Environmentálne výsledky a dosahy 

Hlavným zdrojom údajov pre hodnotenie výsledkov a dosahov opatrení osi 2: 

- systém IACS, PPA 
- LPIS, VÚPOP 
- databázy NLC (informačný systém lesných dielcov) 
- VÚVH (údaje o výsledkoch meraní kvality podzemnej vody) 
- SOS/Bird life Slovensko (početnosť a biodiverzita vtáctva v SR) 
- Databáza ŠOP (monitorovanie biotopov a HNV) 
- Prírodovedecká fakulta UK (modelovanie priestorových dát v GIS ) 
- UKE-SAV (monitorovanie HNV) 
- DAPHNE (monitorovanie HNV) 
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Spoločenské výsledky a dosahy 

Hlavným zdrojom údajov pre hodnotenie výsledkov a dosahov opatrení osi 3 boli: 

- PPA (operačná databáza, projektové spisy) 
- ŠÚ SR 
- monitoring MAS  
- vlastný prieskum hodnotiteľa: 

o dotazníkový prieskum realizovaný e-mailom, prípadne telefonicky v rámci opatrení 313 
a 331, pričom oslovené boli podporené aj nepodporené subjekty. V opatrení 313 (časť 
A) boli oslovené všetky podporené subjekty v počte 313, pričom návratnosť bola na 
úrovni 119 kompletných odpovedí respondentov. V prípade všetkých neúspešných 
žiadateľov (v počte 285) bola uskutočnená analýza na základe dostupných registrov 
(Živnostenský register) a okrem toho bolo získaných 52 kompletne vyplnených 
dotazníkov. V opatrení 313 (časť B) boli subjekty oslovované najmä telefonicky, pričom 
sa podarilo získať 4 kompletné odpovede od podporených subjektov. V rámci opatrenia 
331 bol taktiež uskutočnený dotazníkový prieskum, kde boli dopytovaní účastníci 
vzdelávacích a informačných aktivít, pričom návratnosť bola na úrovni 36 dotazníkov od 
účastníkov vzdelávania a 36 dotazníkov od subjektov, ktoré sa na vzdelávaní 
nezúčastnili.  

o na skupine 10 MAS (34 %) bol vykonaný prieskum formou riadeného rozhovoru s 
manažérmi MAS na základe stanovenej štruktúry otázok (38 otázok). Súvisiace a 
rozširujúce odpovede na tieto otázky (v rámci diskusií) boli hodnotiteľom zaznamenané 
a použité pre účely hodnotenia,  

o NSRV – dotazníkový prieskum manažérov všetkých regionálnych pracovísk NSRV (7 
pracovísk), stretnutia fokusových skupín – MAS a VSP, vidiecke obce, farmári. 

 

4.4 Techniky pre zodpovedanie hodnotiacich otázok a formuláciu záverov 

Pre všetky opatrenia boli na základe teórie zmeny zadefinované testovateľné hypotézy, ktoré sa týkali 
možných účinkov daného opatrenia na stanovené ciele. V úvodnej fáze hodnotenia bol zadefinovaný 
hodnotiaci rámec prepojený s hypotézami. Následne uvedené hypotézy boli testované empiricky a 
štatisticky pomocou presných metodologických prístupov založených na kauzálnych záveroch (boli 
použité kvantitatívne i kvalitatívne prístupy). V tejto fáze boli použité zmysluplné výsledkové 
ukazovatele, čo umožnilo analýzu najdôležitejších očakávaných alebo neočakávaných pozitívnych a 
negatívnych aspektov programových účinkov zoskupených do hospodárskych, sociálnych a 
ekologických domén. Rovnaké ukazovatele boli neskôr použité pre empirické testovanie a overenie 
zadefinovaných hypotéz, t.j. s použitím zozbieraných údajov a použitím vhodných metód (tj. s využitím 
dôveryhodných kontrolných skupín).  

V prípade chýbajúcich údajov a nízkeho počtu pozorovaní boli hypotézy testované iba 
prostredníctvom kvalitatívneho prístup.  

Hlavné časti overovania hypotéz: 

- definícia výsledkových premenných;  

- v závislosti od dostupných údajov bol zahrnutý do analýzy maximálny počet premenných, čo 
umožnilo kvantifikovať nielen priame účinky, ale aj nepriame účinky programu; 

- zadefinovanie časového rámca. Pre porovnanie situácie pred programom a po programe boli 
použité údaje z r. 2006 a r. 2014/2015, v prípade nedostupných údajov bol časový rámec 
upravený; 
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- použitie vhodných metód pre nájdenie dôveryhodnej kontrolnej skupiny (použitie oboch 
prístupov – kvalitatívny a kvantitatívny); 

- výpočet priemerného výsledku pre skupinu príjemcov programu (Average Treatment (AT) pre 
beneficientov); 

- výpočet priemerného výsledku pre porovnateľnú kontrolnú skupinu (AT pre nepodporené 
subjekty); 

- výpočet účinku programu (pre každú výsledkovú premennú zvlášť) s použitím príslušných AT. 
Ukazovatele AT boli použité na posúdenie priamych ako aj špecifických nepriamych účinkov. 

Hodnotitelia na základe výsledkov z overenia hypotéz zodpovedali hodnotiace otázky na úrovni 
opatrení ako aj programu. Pri zodpovedaní otázok boli okrem programových ukazovateľoch použité aj 
kontextové ukazovatele, ktoré sú platné pre celé územie, populácie alebo kategóriu.  

 

4.5 Problémy a obmedzenia metodického prístupu 

Obmedzenia a predpoklady vychádzajúce z použitých metód a zdrojov údajov, ktoré hodnotitelia pri 
výkone hodnotenia museli vziať do úvahy, sa dajú zhrnúť nasledovne: 

- Väčší počet viacnásobných prijímateľov, ktorí získali podpory súčasne z opatrení 121, 123 a 311 
znížil počet jedinečných prijímateľov za opatrenie 123 a 311 (prijaté podpory v rámci nosných 
investičných opatrení by významne ovplyvňovali hodnotenie ostatných opatrení). Toto malo 
vplyv na početnosť pozorovaní v opatreniach 123 a 311, čo následne neumožnilo použitie 
kvantitatívnej analýzy GPSM. 

- V sektore potravinárstva mala síce vzorka dostatočný rozsah pre celkovú analýzu, no z dôvodu 
rozdielov v hospodárení potravinárskych podnikov v jednotlivých odboroch potravinárstva (napr. 
mliekarenský priemysel, mäsiarsky priemysel) by bolo pre budúcnosť vhodné zabezpečiť v 
kľúčových odvetviach väčšie početnosti podporených a kontrolných podnikov. 

- Údaje o lesníckych podnikoch podporených v opatrení 123 úplne chýbali. 

- Nízky počet subjektov v databáze Les (MP SR) 5-01, ktorý neumožnil vytvoriť štatisticky 
významnejšie párovanie podporených lesníckych subjektov s nepodporenými v rámci opatrenia 
122. 

- ŠÚ SR neeviduje kľúčové ekonomické ukazovatele ako celkové investície alebo hrubá pridaná 
hodnota na úrovni okresov (NUTS IV). Z toho dôvodu nebolo možné kvantifikovať nepriame 
účinky programu na vybrané ekonomické ukazovatele. Okrem toho chýbajúce štatistické údaje 
na úrovni NUTS IV (okresy) neumožnili kvantifikovať index rozvoja vidieka (RDI). 

- V databáze LPIS boli v priebehu rokov 2007-2015 uskutočnené zmeny v počte produkčných blokov 
(spájanie do väčších blokov), čo spôsobilo problém so sledovaním vývoja vybraných ukazovateľov 
(napr. kvalita vody) na podporených územiach. 

- V monitoringu PPA sa nesledovalo množstvo vyrobenej produkcie obnoviteľnej energie v kToe 
(napr. opatrenie 123). 

- V niektorých opatreniach boli zle zvolené ukazovatele výsledku a dosahu, ktoré mal hodnotiteľ 
kvantifikovať, ako napr. v prípade opatrenia 114 Využívanie poradenských služieb, kde sa malo 
posudzovať zvýšenie hrubej pridanej hodnoty a produktivity práce v dôsledku opatrenia. Tieto 
ukazovatele však ovplyvňuje podpora z iných opatrení v rámci PRV, ako aj množstvo iných 
faktorov a vplyv opatrenia na tieto ukazovatele preto nebolo možné kvantifikovať.  
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- Monitoring PPA sledoval u vybraných opatrení počet vytvorených pracovných miest, avšak nie 
vždy cez ukazovateľ Hrubé pracovné miesta. 

- V prípade vytvárania sezónnych pracovných miest je problematické určiť skutočný príspevok 
opatrenia k FTE.  

- Nesledovanie ukazovateľa HPH v prípade opatrenia 313 (A). 

- Krátky interval medzi ukončením fyzickej realizácie projektov a hodnotením ich dosahu skresľuje 
výsledky hodnotenia.  

- Neboli prístupné žiadne relevantné informácie o stave lesných biotopov a ich vývoji (hodnotenie 
priaznivého stavu biotopov – kritériá a ukazovateľy) ani sumárne ani podľa logického členenia 
napr. Natura 2000, CHVÚ, ÚEV, CHÚ.  

- Chýbali relevantné údaje o stave CHVÚ podľa jednotlivých opatrení 221, 224, 225, 226. Experti 
BirdLIfe to urobili za LEP a AEP čo je príliš málo. 

- Hodnotenie stavu HNV v lesoch cez nepriame ukazovatele ako je zastúpenie drevín, zásoby 
drevín, či ťažba dreva a pod. nie sú dostatočne preukazné. Treba použiť skutočné kritériá pre HNV 
v lese napr. biodiverzita, zdravotný stav lesov, ekologická stabilita a pod. 

- Nedostatočné detailné informácie v opatrení 226 pre jednotlivé aktivity – počet subjektov, 
výmera územia (ha) objem finančných prostriedkov (EUR) podľa jednotlivých aktivít (obnova lesa, 
výchova lesa, ochrana lesa, revitalizácia lesných porastov, protipožiarne nádrže a pod.). 

- V opatrení 226 neboli dostupné informácie o vplyve revitalizačných opatrení na zmenu 
zdravotného stavu lesov a zvýšenie jeho vitality.  

- Nesúrodé a ťažko identifikovateľné údaje v opatrení 221 (počet subjektov, výmera, vynaložené 
náklady), vzhľadom na prechod tohto opatrenia cez niekoľko PRV (dlhá doba podpory – 15 rokov). 

- Vážnym problémom pri hodnotení reálneho vplyvu jednotlivých aktivít v rámci opatrení je 
kombinácia aktivít v jednom projekte (napr. v opt.226). V takomto prípade nie je možné z 
existujúcich databáz získať informácie o podiele jednotlivých aktivít na projekte (napr. nedá sa 
zistiť koľko ha a za koľko EUR sa v projekte realizovala ochrana lesa, koľko ha a EUR tvorila výchova 
lesa, koľko sa investovalo do revitalizácie a na akej výmere a podobne). Získať takéto informácie 
by znamenalo, že hodnotiteľ by musel prácne preštudovať a rozanalyzovať všetky projekty. Toto 
by malo byť riešené prostredníctvom funkčnej operačnej databázy. 
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5. PODPIS PROGRAMU, OPATRENÍ A ROZPOČET 

5.1 Implementácia programu: hlavní aktéri a inštitucionálny kontext 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) - je riadiacim orgánom programu, 
zodpovedným za jeho implementáciu. Konkrétny výkon funkcií riadiaceho orgánu zabezpečuje sekcia 
rozvoja vidieka a priamych platieb s výnimkou Technickej pomoci, ktorej funkciu riadiaceho orgánu 
zabezpečuje sekcie poľnohospodárskej politiky a rozpočtu.   

Podľa článku 75 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č.1698/2005, Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a 
vykonávanie programu účinným, účelným a správnym spôsobom a predovšetkým: 

 zabezpečuje, aby sa operácie, ktoré sa majú financovať, vyberali v súlade s kritériami 
uplatniteľnými na program rozvoja vidieka; 

 zabezpečuje systém na zaznamenávanie a uchovávanie štatistických informácií o vykonávaní v 
elektronickej forme vhodnej na účely monitorovania a hodnotenia; 

 zabezpečuje, aby príjemcovia a iné subjekty zapojené do vykonávania operácií: 

- boli informovaní o svojich povinnostiach, ktoré vyplývajú z poskytnutej pomoci a aby viedli 
buď oddelený účtovný systém, alebo v účtovníctve používali vhodný kód pre všetky transakcie, 
ktoré súvisia s operáciou; 

- poznali požiadavky pre poskytovanie údajov Riadiacemu orgánu a zaznamenávanie výstupov 
a výsledkov; 

 zabezpečuje, aby sa hodnotenia programov vykonávali v lehotách ustanovených v tomto nariadení 
a aby boli v súlade so spoločným rámcom pre monitorovanie a hodnotenie a predkladá vykonané 
hodnotenia príslušným vnútroštátnym orgánom a Komisii; 

 vedie monitorovací výbor a zasiela mu dokumenty potrebné pre monitorovanie vykonávania 
programu z hľadiska jeho konkrétnych cieľov; 

 zabezpečuje súlad s povinnosťami pri propagácii uvedenými v článku 76; 

 vypracováva výročnú správu o dosiahnutom pokroku a po schválení monitorovacím výborom ju 
predkladá Komisii; 

 zabezpečuje, aby platobná agentúra pred schválením platieb dostala všetky potrebné informácie 
najmä o vykonaných postupoch a akýchkoľvek kontrolách, ktoré súvisia s operáciami vybranými na 
financovanie. 

Okrem uvedených funkcií riadiaceho orgánu funguje ministerstvo aj ako Príslušný orgán pre EPZF a 
EPFRV v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006, ktorý: 

 udeľuje a odníma akreditáciu na činnosti platobnej agentúre; 

 prostredníctvom úradného aktu rozhoduje o akreditácii platobnej agentúry na základe 
preskúmania akreditačných kritérií. Preskúmanie vykonáva orgán nezávislý od platobnej agentúry 
a zahŕňa najmä dojednania týkajúce sa: 

- povoľovania a vykonávania platieb; 
- zabezpečenia rozpočtu Spoločenstva; 
- bezpečnosti informačných systémov; 
- vedenia účtovných záznamov; 
- rozdelenia povinností a dostatočnosti vnútorných a vonkajších kontrol v súvislosti s 

transakciami financovanými EAGGF a EAFRD. 
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 preskúmava akreditáciu platobnej agentúry a každé 3 roky písomne oznámi Komisii výsledky svojho 
dohľadu a určí, či platobná agentúra naďalej spĺňa akreditačné kritéria; 

 určuje skúšobnú lehotu na akreditáciu platobnej agentúry a vypracuje plán na odstránenie 
nedostatkov v lehote, ktorá sa stanoví podľa závažnosti problému (max. 12 mesiacov od dátumu, 
keď sa začína skúšobná lehota na akreditáciu) v prípade, že akreditovaná platobná agentúra 
nedodržiava jedno alebo viaceré akreditačné kritéria; 

 informuje Komisiu o každom pláne na odstránenie nedostatkov; 

 ak dôjde k odobratiu akreditácie, neodkladne akredituje inú platobnú agentúru s cieľom 
zabezpečiť, aby sa platby príjemcom neprerušili. 

 
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) - je platobnou agentúrou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. 
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v 
znení neskorších predpisov. Platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje 
administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory: 

- v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z 
prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov, 

- pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov. 
 
Podľa článku 6 odseku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, platobná agentúra poskytuje dostatočné 
záruky, pokiaľ ide o platby, ktoré uskutočňuje, ako aj o oznamovaní a uchovávaní informácií, že: 

 oprávnenosť žiadostí a postup prideľovania pomoci je v súlade s pravidlami Spoločenstva, sú 
kontrolované pred oprávnením platby; 

 realizované platby sú presne a vyčerpávajúco zúčtované; 
 sú vykonané kontroly ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva; 
 požadované dokumenty sú predložené v lehotách a vo forme stanovenej podľa pravidiel 

Spoločenstva; 
 dokumenty sú prístupné a zachované takým spôsobom, aby bola zaručená ich stála úplnosť, 

platnosť a čitateľnosť, vrátane elektronických dokumentov v zmysle pravidiel Spoločenstva. 
 
Deloitte Audit s.r.o. Bratislava - Certifikačný orgán  

V súlade s čl. 5 implementačného nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 Príslušný orgán určil, že úlohy 
certifikačného orgánu vykonáva vyššie uvedená nezávislá a odborne spôsobilá súkromná spoločnosť. 
Certifikačný orgán je zodpovedný za certifikáciu účtov akreditovanej PPA, pokiaľ ide o ich pravdivosť, 
úplnosť a presnosť so zohľadnením zavedeného systému riadenia a kontroly. 
 
Orgány podieľajúce sa na finančnom riadení programu: 

 Riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 Príslušný orgán na akreditáciu PA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 Platobná agentúra – Pôdohospodárska platobná agentúra 
 Certifikačný orgán – Deloitte Audit s.r.o. Bratislava 
 Ministerstvo financií SR 

 
Centrálny kontaktný útvar OLAF v SR, zriadený za účelom predchádzania a potláčania podvodov a 
nezrovnalostí. Plní úlohy Koordinačného úradu pre boj proti podvodom v Slovenskej republike 
(zriadený uznesením vlády SR č. 1133 z 28. novembra 2001).  

Centrálny kontaktný útvar OLAF pre SR je kontaktným bodom siete AFCOS na Slovensku a zodpovedá 
za kontrolu hlásení o nezrovnalostiach za všetky fondy EÚ uplatňované v SR. Následne ich zasiela 
prostredníctvom AFIS do OLAFu, a to v priebehu 2 mesiacov po skončení každého štvrťroku.  
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Určeným orgánom zodpovedným za hlásenia nezrovnalostí z EPZF a EPFRV podľa nariadenia Rady (ES) 
č. 1290/2005 a nariadenia Komisie(ES) č. 1848/2006 je Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá 
štvrťročne zasiela hlásenia o nezrovnalostiach na Centrálny kontaktný útvar OLAF pre SR. 
Pôdohospodárska platobná agentúra vykonáva zisťovanie, klasifikáciu a vymáhanie nezrovnalostí 
vzniknutých neoprávnenými výdavkami z fondov EPZF a EPFRV. Vymáhanie zabezpečuje v správnom 
alebo v súdnom konaní. 

 
Partneri pri implementácii programu 

MPRV SR v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 spolupracuje s odbornými a 
profesijnými organizáciami, vybranými ministerstvami, samosprávnymi krajmi, záujmovými 
združeniami a mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré sa v rámci pracovných skupín podieľali 
jednak na príprave PRV SR 2007 – 2013 a prostredníctvom svojich zástupcov v Monitorovacom výbore 
programu aj na jeho implementácii. 

V priebehu obdobia implementácie programu sú pre riadenie a rozhodovanie o programe 
najdôležitejšími práve partneri zastúpení v Monitorovacom výbore programu (MV).  

MV bol zriadený v súlade s článkom 77 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a spoločne s Riadiacim 
orgánom usmerňuje implementáciu a monitoruje kvalitu vykonávania programu prostredníctvom 
finančných ukazovateľov a ukazovateľov výstupu a výsledku. V sledovanom období boli tieto obsahom 
výročných správ o implementácii PRV a dvojročných správ o strategickom monitorovaní (NSP RV). Oba 
typy správ podliehali schváleniu v MV. 

Pre účely vykonávania svojich povinností sa MV riadil vlastným štatútom a rokovacím poriadkom, 
ktorý bol schválený na 1. riadnom zasadnutí MV dňa 7.12.2007, pôvodne s 27 členmi (7 členov MP SR, 
5 členov z ostatných ministerstiev, 15 členov reprezentujúcich 11 partnerských inštitúcií a združení), 5 
zástupcov pozorovateľov a 2 zástupcovia EK s poradným hlasom). V máji 2009 bolo zloženie MV 
aktualizované a rozšírené na 35 členov (z toho 10 členov za RO). Celkovo bolo zloženie MV viackrát 
pozmeňované a aktualizované a to i viackrát za rok. Takéto časté zmeny v personálnom zložení MV 
nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu jeho práce a najmä konzistentnosť rozhodovania, ktorému nutne chýba 
inštitucionálna pamäť a poznatky z dlhšieho úseku implementácie. Prevažne noví a krátkodobí 
členovia MV vykonávajú svoje členstvo často formálne, bez podrobnejších znalostí konkrétnych cieľov 
a kľúčových ukazovateľov, ktoré by mal program dosahovať. RO by mal vyvinúť snahu o vyššiu 
personálnu stabilitu a odbornosť členov MV. 

V decembri 2013 mal MV 31 členov a zloženie bolo nasledovné: 

- MPRV SR (9 členov) 
- MDVRR SR 
- MŽP SR 
- MPSVaR 
- Úrad vlády SR 
- AGROMONTANA Slovensko 
- Národné lesnícke centrum 
- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (3 členovia) 
- Štátna ochrana prírody SR 
- Únia regionálnych združ. vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 
- Vidiecky parlament SR 
- Združenie miest a obcí Slovenska 
- Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (2 členovia) 
- Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska 
- Združenie obecných lesov SR 
- Agro-eko fórum 
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- SPU Nitra 
- Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
- Centrum výskumu rastlinnej výroby 
- Centrum výskumu živočíšnej výroby 

Do budúcnosti by bolo vhodné zvýšiť zainteresovanosť MV (napr. formou pracovných skupín) na 
viacerých odborných činnostiach týkajúcich sa implementácie programu, osobitne prípravy a 
zdôvodnení dobre cielených výberových kritérií jednotlivých výziev, ktoré ako potvrdzuje ex-post 
hodnotenie (tiež predtým strednodobé hodnotenie) boli slabou stránkou implementácie.  

Podľa viacročných skúseností s činnosťou MV je možné urobiť záver, že jeho funkcia bola príliš 
jednostranne obmedzená na rozhodovanie (schvaľovanie výberových kritérií, zmien programu a 
realokácií) a nedostatočne zameraná na analytickú prácu, skúmanie konsekvencií rozhodovania a 
hľadanie variantných a objektívne najlepších riešení, ktoré by zabezpečovali lepšie synergické 
pôsobenie jednotlivých opatrení a dôslednejšiu konzistentnosť implementácie so schválenou 
stratégiou a stanovenými cieľovými hodnotami programu.  

V tomto ohľade by mal RO na úkor jednoduchej reprezentatívnosti názorov a hľadania ad hoc riešení 
začať presadzovať princíp väčšej a systematickej zainteresovanosti odborníkov na riadení a 
smerovaní implementácie programu.  

Na administrovanie práce a uľahčenie činnosti bol pri MV zriadený sekretariát, ktorý zodpovedal za 
organizovanie zasadnutí, prípravu dokumentácie týkajúcej sa monitorovania, predkladania správ, 
agendy, zápisov zo zasadnutí a ostatných povinnosti. Úlohy sekretariátu MV zabezpečuje sekcia 
rozvoja vidieka a priamych platieb. 
 

5.2 Skladba programu: popis priorít a opatrení 

Na základe SWOT analýzy východiskového stavu (r. 2003-2006), identifikovaných rozvojových potrieb 
a ich zosúladením s národnými politikami a politikami EÚ bola definovaná nasledovná štruktúra 
programu: 

Globálny cieľ 

Zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné 
prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na 
vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. 

Dosahovanie globálneho cieľa bolo plánované prostredníctvom štyroch osí, ktoré znázorňuje schéma 
– obrázok č.5/1. V rámci osí boli stanovené tieto ciele: 

1. Zvýšiť konkurencieschopnosť agro-potravinárskeho a lesníckeho sektora  

2. Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s pria-znivým dosahom na životné 
prostredie, prírodu a vzhľad krajiny 

3. Zvýšiť zamestnanosť na vidieku a podporiť rozvoj obcí 

4. Podpora budovania a rozvoj miestnych partnerstiev, využitie vnútorného rozvojové-ho 
potenciálu vidiekaImplementácia integrovaného prístupu v rozvoji vidieka - Leader. Podpora 
budovania a rozvoj miestnych partnerstiev, využitie vnútorného rozvojové-ho potenciálu vidieka 

Program obsahuje 27 rôznych opatrení, os 1 (8 opatrení), os 2 (9 opatrení), os 3 (6 opatrení), os 4 (3 
opatrenia) a opatrenie technická pomoc. Vysoký počet opatrení neumožňuje dostatočne koncentrovať 
pomoc, sú prevažne implementované jednotlivo (izolovane), bez vytvorenia podmienok na ich lepšiu 
synergiu a prepojenosť v cieľovom území alebo v skupine potencionálnych žiadateľov. Účinok 
programu, osobitne v málo finančne krytých opatreniach je tak minimálny.  
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Na zaistenie hmatateľných efektov všetkých opatrení by program potreboval omnoho väčší rozpočet. 
S výnimkou „mäkkých“ opatrení (vzdelávanie, poradenstvo, príprava ISRÚ) sa to týka najmä opatrení, 
ktorých finančná alokácia bola menej ako 0,5% (op.213, 221, 224) resp. 1% (op.114, 225, 313) a tiež 
iba niečo nad. 1% (op.122 a 142). 

Zoznam opatrení aj s alokáciou finančných prostriedkov je uvedený nižšie v kapitole 5.4. Plánovaný 
rozpočet. Verejné zdroje sa okrem nových opatrení využívali aj na vyplatenie starých záväzkov z 
niektorých opatrení podľa Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006 (op. 141, 142, 214, 221). 

Obr. 5/1   Strategický rámec PRV SR 2007 – 2013 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osi
Ciele

Priority

Priorita 

1. Vytváranie pracovných 
príležitostí na vidieku 

2. Podpora vzdelávacích 
aktivít 

3. Obnova a rozvoj obcí 

4. Vytváranie miestnych 
partnerstiev 

Priorita  

1. Zachovanie biodiverzity 
na vidieku  a poľnoh.  
a lesohospodár. 
systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou  

2. Zachovanie a zlepšenie 
kvality podzemných 
a povrchových vôd 

3. Zachovanie a zlepšenie 
kvality 
poľnohospodárskej 
a lesnej pôdy 

4.  Zmiernenie dôsledkov 

klimatických zmien  

Priorita  

1. Podpora modernizácie, 
inovácie a efektivity 
agropotravinárskeho 
a lesníckeho sektora 

2. Prehlbovanie vedomostí 
a zvyšovanie odborného 
prehľadu v oblasti 
agropotravinárstva 

a lesníctva 

Cieľ:  
Zvýšiť konkuren-

cieschopnosť agro-
potravinárskeho 

a lesníckeho sektora 

Cieľ:  

Zvýšiť zamest-nanosť na 
vidieku a podporiť rozvoj 

obcí 

Cieľ:  
Vytvárať multifunkčné 
poľnohospodárske a 

lesnícke systémy s pria-
znivým dosahom na 
životné prostredie, 

prírodu a vzhľad krajiny   

OS 3  

Kvalita života vo 
vidieckych oblastiach 
a diverzifikácia vidie-
ckeho hospodárstva  

OS 2  

Zlepšenie životného 
prostredia a krajiny 

OS 1  

Zvýšenie konkurencie-
schopnosti poľno-

hospodárstva a a les-
ného hospodárstva 

OS 4 

Integrovaný prístup 

v rozvoji vidieka - 

Leader 

Cieľ: 

Podpora budovania 

a rozvoj miestnych 

partnerstiev, využitie 

vnútorného rozvojové-

ho potenciálu vidieka 

 

Priorita 

1. Zlepšovanie správy 
a riadenia, mobilizácia 
rozvojového potenciálu 

vo vidieckych oblastiach  

Globálny cieľ: 
Zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie 

zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na 
trvalo udržateľný rozvoj 
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5.3 Intervenčná logika po opatreniach 

Intervenčná logika opatrení PRV  

V čase programovania PRV SR 2007-2013 bola intervenčná logika (IL) programu podriadená stratégii 

rozvoja vidieka definovanej v NSP RV SR 2007-2013, ktorú zobrazuje nasledujúca tabuľka:  

os. 11 priorít zvolenej stratégie 

Predpokladaný 
účinok z 
opatrení 

Podiel EPFRV 
v rámci osí 

Podiel 
EPFRV v 
PRV SR 

2007-13 

 
1. 
 

1. Podpora modernizácie, inovácie a efektivity 
agropotravinárskeho a lesníckeho sektora 

121, 122, 123, 
125, 226, 221 

96,35 %  
31,46 % 

 
2. Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odbornosti v 
oblasti agro-potravinárstva a lesníctva 

111, 114 
3,65 % 

 
 

2. 

1. Zachovanie biodiverzity na vidieku a 
poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s 
vysokou prírodnou hodnotou  

211, 212, 213, 
214, 224 70,09 % 

50,44 % 
 

2. Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a 
povrchových vôd 

214, 225 19,58 % 

3. Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej 
pôdy a lesných pozemkov  

211, 212, 214, 
10,33 % 

4. Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny 214, 225 

 
3. 

1. Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku 311, 313 42,25 % 

12,85 % 
 

2. Podpora vzdelávacích aktivít   331  3,65 % 

3. Obnova a rozvoj obcí 321, 322 53,83 % 

4. Vytváranie miestnych partnerstiev  341  0,26 % 

4. 
Zlepšovanie správy (manažmentu) a riadenia a 
mobilizácia rozvojového potenciálu vo vidieckych 
oblastiach 

413, 421, 431 
100 % 3,13 % 

5. Technická pomoc 511 100 % 2,12 % 

   Spolu: 100 % 

Podstata intervenčnej logiky jednotlivých opatrení, s jej odôvodnením podľa programového 
dokumentu sú uvedené v úvode každého z hodnotených opatrení (viď. Kapitola 6). 

Výber konkrétnych opatrení je iba jedna časť pohľadu na IL. Pri revízii nastavenia IL sa treba pýtať či 
zaznamenané čerpanie je u subjektov, ktorých projekty poskytli maximálny čistý verejný prínos, či 
nastavenie podmienok zvýšilo pravdepodobnosť aby sa takéto subjekty/projekty zapojili do opatrenia 
a čo mohlo blokovať tento proces. 

Na čom skutočne najviac záleží je, aby program ako celok a jeho opatrenia priniesli vhodné a 
primerané dosahy (impacts). Pritom platí, že za dobrými dosahmi je často dobre premyslená IL a za 
slabými dosahmi je nie dobre premyslená IL. 

Posúdenie intervenčnej logiky v rámci ex-post hodnotenia musí ísť nad rámec administratívnych 
požiadaviek (príslušných nariadení) a teoretických predpokladov. Musí nevyhnutne pozerať širokou 
optikou na praktickú realizovateľnosť programu, jeho osí a opatrení.  

Z uvedených dôvodov a podľa odporučenej správnej praxe sme sa intervenčnú logiku snažili 
preskúmať vzhľadom na jej robustnosť (relevantnosť a súdržnosť), jej účinnosť a prípadné 
nezamýšľané účinky. Takéto hodnotenie umožňuje odkrytie možných štrukturálnych slabín 
realizovaných intervencií a lepšie pochopenie výsledkov hodnotenia, čím prispieva k zlepšeniu návrhu 
budúcich podpôr. 
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Preskúmanie relevantnosti IL má za cieľ posúdiť: 

 či definované ciele programu boli relevantné a či aktivity navrhnuté na splnenie týchto cieľov 

boli najvhodnejšie, 

 či výber a skladba opatrení boli navrhnuté pre široký okruh potenciálnych príjemcov, alebo 

koncipované užšie v prospech konkrétnych skupín, ak áno prečo, 

 či Leader bol navrhnutý na adresovanie konkrétnych potrieb vidieckych oblastí vo vzťahu k 

sledovaniu siedmych princípov prístupu Leader, 

 do akej miery sa intervenčná logika bola schopná vyvíjať spolu s meniacimi sa potrebami a 

politikami v programovej oblasti a riadne ich adresovať, 

 do akej miery intervenčná logika bola schopná riešiť zistené potreby a zmeny, ktoré sa vyskytli 

počas realizácie programu (napr. Health Check)  

Preskúmaním relevantnosti je možné navrhnúť dôležité ponaučenia vo vzťahu k praktickej 
použiteľnosti jednotlivých opatrení pri riešení potrieb. 

Pre vyhodnotenie programu, je veľmi dôležité sa pozrieť na horizontálnu previazanosť (súdržnosť) 
medzi cieľmi, ktorými sa zaoberajú rôzne typy intervencií: konkurencieschopnosť, životné prostredie 
a kvalita života, a pozrieť sa na konflikty, medzery alebo súčinnosť medzi nimi.  
 

Posúdenie súdržnosti IL poskytuje zistenia a dôkazy o tom: 

 či s odstupom času zamýšľaná intervencia bola dostatočne súdržná a robustná, 

 do akej miery bolo možné dosiahnuť ciele vyššej úrovne prostredníctvom dosahovania cieľov 

na nižšej úrovni, 

 či vstupy cez vybrané opatrenia a skladba opatrení generovali výstupy, ktoré viedli k vytvoreným 

výsledkom a dosahom, 

 či programové ciele boli dosiahnuté vďaka výstupom, výsledkom a dosahom, ktoré 

vyprodukoval výber a kombinácia opatrení, 

 do akej miery sa ciele na rovnakej úrovni vzájomne posilňovali, 

 ako výber a kombinácia opatrení prispeli k synergii alebo antagonizmu medzi rôznymi cieľmi na 

rovnakej hierarchickej úrovni, 

 či reakcia príjemcov opatrení (záujem a čerpanie) boli dostatočné na dosiahnutie cieľov, 

 či výstupy osi 4 mohli produkovať výsledky a dosahy vo vzťahu k pridanej hodnote prístupu 

Leader, 

 či bolo možné pomocou alokovaných vstupov a kombinácie opatrení dosiahnuť ciele v oblasti 

spravovania územia (governnce), budovania kapacít a inovácií v súvislosti s prístupom Leader. 

Účinnosť je vzťah medzi nákladmi a výstupmi a hovorí o efektivite vynaložených verejných zdrojov. 
Intervenčná logika, ktorá je dobre navrhnutá a premyslená by mala viesť k vysokej účinnosti programu.  

Preskúmanie dosahov IL na účinnosť (efektivitu) programu poskytuje zistenia o tom: 

 či pridelené vstupy boli schopné produkovať vysoké hladiny výstupov, 

 či generované výstupy mohli byť produkované s nižšími vstupmi, 

 či bolo možné ďalšími opatreniami, alebo implementačnými postupmi dosiahnuť rovnaké 

výstupy efektívnejšie. 

Vzhľadom na podpornú politiku EAFRD možno identifikovať tri hlavné klastre intervenčnej logiky vo 
vzťahu k opatreniam. Tieto klastre IL vo veľkej miere zodpovedajú osiam PRV, osi 1 
(konkurencieschopnosť), osi 2 (verejné statky a dodržiavanie právnych predpisov), osi 3 a 4 (kvalita 
života a sociálne ciele). 
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1. Klaster IL na podporu vidieckej ekonomiky 

Opatrenia navrhnuté na podporu rozvoja podnikania a konkurencieschopnosti, prispievajúce 
primárne k udržateľnému hospodárskemu rastu (rôzne podľa opatrení).  

 Opatrenia na podporu ľudského kapitálu (cez vzdelávanie, poradenstvo, vstup nových 

podnikov) 

 Opatrenia na podporu reštrukturalizácie podnikania (podpora investícií do fixného 

kapitálu, nových technológií, zlepšenia efektivity podnikania) 

 Opatrenia na podporu novej infraštruktúry na adaptáciu poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva 

 Opatrenia na podporu rozvoja potravinových reťazcov (food supply chains) 

 Opatrenia na podporu zlepšenia kvality produktov (vrátane označ. PDO, PGI,TSG) 

 

2. Klaster IL podporujúci verejnoprospešné a regulatívne ciele 

 Opatrenia na podporu habitátov, rastlinných a živočíšnych druhov (Natura 2000) 

 Opatrenia na podporu Rámcovej smernice o vodách 

 Opatrenia podporujúce činnosti nad rámec povinnej legislatívy (dobrovoľné), ktoré 

okrem vplyvu na ŽP majú vplyv aj na kvalitu produkcie (EP, AEP) 

 

3. Klaster IL podporujúci kvalitu života a sociálne ciele  

 Opatrenia na podporu základných služieb, obnovy kultúrneho dedičstva a kvality života 

 Opatrenia na podporu budovania ľudských kapacít na vidieku (sociálny kapitál) 

 Opatrenia podporujúce vyrovnávanie sociálnych a priestorových nerovností, adresujúce 

znevýhodnené a vyľudňujúce sa vidiecke regióny. 

U týchto opatrení je potrebné zhodnotiť prepojenie ekonomickej a sociálnej IL, ktoré si neraz 
konkurujú, posúdiť určenie ich váhy a zistiť či sa v cieľovom území realizujú aj viacsektorové stratégie 
(napr. v prepojení na nástroje regionálneho rozvoja, sociálnych vecí a zamestnanosti). 

 Opatrenia prístupu Leader (dopĺňajú a posilňujú vplyv ostatných opatrení PRV, využívajú 
endogénny potenciál, participatívne, partnerské a integrujúce princípy miestnej správy 
územia, ktoré posilňujú sociálny kapitál a prinášajú vyššiu udržateľnosť výsledkov, 
prinášajú a šíria inovácie a nové riešenia potrieb v území). 
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Revízia intervenčnej logiky opatrení PRV 2007-2013    
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Priamy a 

nepriamy 

účinok 

Relevantnosť 
(odôvodnenie aplikácie 
konkrétnych opatrení a 

implementačných postupov 
vzhľadom na identifikované 

potreby a ich závažnosť) 

Súdržnosť 
(súdržnosť cieľov a ich 
prepojenie na vstupy, 

výstupy, výsledky a dosahy, 
synergie a antagonizmy a 

pod.) 

Dosah  
(účinnosť opatrení pri 

dosahovaní cieľov PRV) 

Závery a odporúčania pre 
zlepšenie IL 

opatrenia na 
podporu 
ľudského 
kapitálu  

111, 114, 

511 

Opt.111 je relevantné z 
pohľadu zlepšenia 
odborných, profesionálnych a 
manažérskych vedomostí a 
zručností v 
poľnohospodárstve, 
potravinárstve a lesnom 
hospodárstve. Jeho celkový 
príspevok ku 
konkurencieschopnosti vo 
veľkej miere závisí od 
uplatnenia získaných 
vedomostí v praxi. 
 
Opt. 114 je relevantné 
z hľadiska zvýšenia 
informovanosti v oblasti 
podmienok krížového 
plnenia, príp. iných 
podmienok a noriem. 
Z hľadiska zníženia výskytu 
porušení uvedených 
podmienok však opatrenie 
nie je relevantné. 

Opatrenia podporujú 
súdržnosť IL programu svojím 
prierezovým charakterom, 
pričom podporujú efektívne 
vykonávanie ostatných 
opatrení programu.  
 

Dosiahnutá účinnosť podpory 
v rámci opatrenia 114 bola 
nízka a niektoré 
predpokladané efekty sa 
nenaplnili, najmä z pohľadu 
nižšieho výskytu porušení 
podmienok krížového plnenia 
u subjektov, ktorým bolo 
poskytnuté poradenstvo v 
porovnaní s ostatnými 
subjektmi.  

Zvolená metodika merania 
výsledkov a dosahov u oboch 
opatrení bola nevyhovujúca a 
zvolené ukazovatele 
(produktivita práce, hrubá 
pridaná hodnota) by mali byť 
v budúcnosti nahradené 
inými ukazovateľmi. 
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opatrenia na 
podporu 
reštrukturalizácie 
podnikania a 
podporu rozvoja 
potrav. reťazcov 

121, 122, 

123 

Opt.121 je relevantné z 
pohľadu modernizácie 
poľnohosp.podnikov, avšak 
nie z pohľadu rozvoja nových 
produktov. Bodovací systém 
neumožnil maximalizáciu 
počtu prijímateľov, čo 
ovplyvnilo celkový príspevok 
opatrenia k cieľom PRV.  
 
Opt.122 je relevantné z 
pohľadu modernizácie 
lesníckych podnikov (nová 
technika a technológie 
využívané v hlavných 
lesníckych činnostiach) čo 
súčasne podporilo vznik 
nových produktov a služieb aj 
OZE. Relevantnosť nebola 
dosiahnutá pri zvyšovaní 
konkurencieschopnosti a 
prístupov na trh vzhľadom na 
zanedbateľný dosah 
opatrenia na posilnenie 
informatizácie a rozvoj 
stavebnej (objektovej) 
infraštruktúry lesníckeho 
sektora.  
 
Opt.123 z pohľadu 
zlepšovania kvality produkcie, 
marketingu a odbytu na 
nových trhoch nie je 
relevantné. Relevantnosť 
opatrenia je iba v 

Opatrenia umožnili vytvoriť 
výstupy, ktoré prispeli hlavne 
k rastu vidieckej ekonomiky.  
Na úrovni cieľov a aktivít 
opt.121 a 123 existuje 
vzájomné prepojenie 
smerujúce k vyššiemu 
využitiu produktov poľ. 
prvovýroby a zvyšovaniu 
pridanej hodnoty.   
Podobné prepojenie existuje 
medzi opt.122 a opt.123, 
ktoré umožnilo zlepšiť ťažbu 
a dopravu dreva a následne 
zvýšiť pridávanie hodnoty v 
prvotnom spracovaní dreva a 
produkcii OZE. Avšak o 
opt.123 bol nízky záujem 
lesníckych subjektov, čo malo 
vplyv na úroveň 
dosiahnutých výsledkov. 

Pre opatrenia 121,122, 123 
bola alokovaná väčšina 
zdrojov rozpočtu osi 1 (86%). 
Dosiahnutá účinnosť podpôr 
bola nízka (hlavne opt.121). 
Rovnaké výstupy a výsledky 
by boli dosiahnuté ak by bolo 
podporených viac 
jedinečných podnikov 
(zníženie počtu 
viacnásobných prijímateľov) s 
nižšími maximálnymi 
oprávnenými 
výdavkami/projekt.  

Zmeny v implementácii 
(bodovacie kritériá) nemali 
prepojenie na plánované 
cieľové hodnoty 
ukazovateľov, čo spôsobilo ich 
nenaplnenie. Nie všetky 
identifikované potreby boli IL 
zohľadnené. Do budúcna je 
potrebné lepšie cieľové 
zameranie implementácie 
opatrení, výber žiadateľov a 
optimalizovať veľkosť 
projektov podľa ich 
zamerania. 
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modernizácii potravinársko-
spracovateľských systémov.  

opatrenia na 
podporu novej 
infraštruktúry na 
adaptáciu poľn. a 
LH 

125, 226 Opt.125 je relevantné pre 
usporiadanie vlastníckych 
vzťah k pozemkom a 
zabezpečenie prístupu k 
pozemkom. Relevantnosť 
opatrenia k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti poľ. 
podnikov bola znížená 
časovou náročnosťou 
realizácie PPÚ. 
 
Opt.226 je relevantné z 
pohľadu podpory 
vybudovania rozsiahlej novej 
infraštruktúry (najmä 
protipožiarne lesné cesty), 
ktorá by bez podpory PRV 
nebola vznikla z vlastných 
investičných zdrojov 
lesníckeho sektora 

Výsledky Opt.125 vytvárajú 
základ pre budovanie novej 
infraštruktúry na 
poľnohospodárskom území 
(usporiadané vlastnícke 
vzťahy). Celkový príspevok 
opatrenia k novej 
infraštruktúre je nízky. 
Opt.125 synergicky prispieva 
k cieľom opt.121 (nové sady 
a vinice sa budujú na 
vysporiadanom území). 
 
 
Opt.226 ako také bolo z 
hľadiska IL nekonzistentné, 
lebo podporovalo dve 
vzájomne neprepojené 
skupiny aktivít ( investičná 
podpora protipožiarnych 
opatrení, revitalizácia a 
obnova poškodených lesov). 
Z hľadiska podpory novej 
infraštruktúry je však 
opatrenie súdržné, lebo 
vytvorilo sprístupnenie 
lesných komplexov jednak 
pre protipožiarne účely, ale aj 
pre plnenie ekologických 
cieľov lesníctva.  

Účinnosť opatrenia 125 
znižuje komplikovaná 
legislatíva týkajúca sa 
realizácie PPÚ. V zmysle 
platných postupov si 
vyriešenie identifikovaných 
potrieb vyžaduje vysoké 
finančné alokácie, čo nie je 
reálne dosiahnuť.  
 
Opt.226 patrilo v lesníctve k 
výrazne najväčším a jeho 
investičná časť tvorila takmer 
50% jeho rozsahu. 
Dosahované účinky neboli 
príliš vysoké. Dá sa 
predpokladať že rovnaký 
efekt resp. lepší efekt by sa 
dosiahol pri racionalizovaní IL 
tj. zníženie objemu financií 
na jeden projekt a zvýšenie 
počtu projektov. Rovnako za 
málo efektívne možno 
považovať podporovanie 
štátneho lesníckeho sektoru, 
ktorý na jednej strane 
dostával projektovú podporu 
z PRV a na druhej strane 
odvádza časť svojho zisku na 
konci roka do štátneho 
rozpočtu. 

Opt.125: pre zvýšenie 
príspevku opatrenia k cieľom 
PRV je potrebné zlepšiť 
účinnosť opatrenia a rozsah 
výstupov a to hlavne 
prostredníctvom 
zjednodušenia metodických 
postupov pre realizáciu PPÚ. 
 
Opt.226 Zmeny v 
implementácii (bodovacie 
kritériá) sa menili medzi 
jednotlivými výzvami, pričom 
nie je evidentný pozitívny 
dosah týchto zmien na vyššiu 
účinnosť opatrenia (skôr 
naopak). 
Nie všetky identifikované 
potreby zistené počas 
implementácie boli IL 
zohľadnené. Do budúcna je 
potrebné lepšie cieľové 
zameranie implementácie 
opatrení, výber žiadateľov a 
optimalizovať veľkosť 
projektov podľa ich 
zamerania. 
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opatrenia na 
podporu 
diverzifikácie a 
mikro/malých 
podnikov na 
vidieku 

311, 313 op.311 je relevantné a 
odôvodnené predovšetkým 
pre podniky v mimo-
produkčných a 
znevýhodnených územiach 
SR, kde je potrebné a vhodné 
diverzifikovať výrobu do 
nepoľnohospodárskych 
aktivít v prepojení na cest. 
ruch a ostatné služby, 
doplnkové výroby a 
využívanie OZE. 
Relevantnosť opatrenia bola 
znížená nevhodnými 
implementačnými 
podmienkami, ktoré 
zvýhodnili nie najvhodnejšie 
aktivity na splnenie cieľov.  
 
Opt.313 je relevantné z 
pohľadu zlepšenia činností v 
oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu a 
diverzifikácie vidieckej 
ekonomiky.  

Z hľadiska súdržnosti 
programu a viacstrannej IL 
bolo potrebné op.311 
realizovať viac cielene na 
uspokojenie kritických 
potrieb vidieka 
(zamestnanosť, NP-HPH) a v 
dôslednejšom prepojení a 
hľadaní synergií s ďalšími 
opatreniami pre cieľovú 
skupinu poľn. subjektov (121, 
122, 123, 211, 212, 214). 
 
V rámci jednotlivých častí 
opatrenia 313 (podpora 
vidieckeho cestovného ruchu 
a marketing služieb) existujú 
vnútorné synergie, ktoré 
prispievajú k zvýšeniu 
atraktivity vidieckych území.  

Alokované zdroje neboli 
dostatočné vzhľadom na 
identifikované problémy a 
potreby vidieckych a najmä 
znevýhodnených 
marginalizovaných území. 
Rovnaké výstupy by pri 
dôslednom zacielení 
projektov na zamestnanosť a 
realistickú tvorbu NP-HPH 
boli vygenerované s nižšími 
vstupmi (dosiahnutá násobne 
vyššia efektivita investícií do 
doplnkových výrob ako do CR 
a agroturistiky). 
 
Realizáciou opatrenia 313 sa 
dosiahli nízke úrovne 
naplnenia ukazovateľov 
výsledku, čo však bolo vo 
veľkej miere ovplyvnené 
nedostatočným 
zaznamenaním údajov v 
monitorovacom systéme. 
Pozitívnym efektom však je, 
že podpora podnietila tvorbu 
pracovných miest aj v 
nadväzujúcich odvetviach a 
podnietila tiež ďalšie 
súkromné investície. 

Implementačné podmienky 
opatrenia 311 a nízka 
alokácia zdrojov spôsobili 
nedostatočný príspevok k 
tvorbe zamestnanosti a NP-
HPH. Neboli zohľadnené 
hlavné potreby a očakávané 
prínosy pre vidiecke 
znevýhodnené územia, 
odkázané na doplnkové 
zdroje príjmov z 
nepoľnohospodárskych 
činností. Subjekty z týchto 
území mali byť zvýhodnené. 
Rovnako mali byť zvýhodnené 
doplnkové výroby s najvyšším 
potenciálom tvorby prac. 
miest a udržateľnosti a nie 
nešpecifický a nelokalizovaný 
rozvoj cest. ruchu.  
 
Z pohľadu vplyvu opatrenia 
313 na zvyšovanie počtu 
turistických návštevníkov a 
rast nepoľnohospodárskej 
pridanej hodnoty je dôležité 
sledovať udržateľnosť aj po 
ukončení projektov a zamerať 
sa na koordinovanú podporu 
cestovného ruchu 
spočívajúcu v uplatnení 
rôznych nástrojov podpory 
pre rozvinuté regióny a 
regióny, ktoré majú pre rozvoj 
cestovného ruchu potenciál.  
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opatrenia na 

podporu 

habitátov, 

rastlinných a 

živočíšnych 

druhov 

213, 214, 

224, 225 

211, 212 

 

Opt.213,214,224,225 boli 
relevantné z pohľadu silného 
pozitívneho vplyvu na 
podporu ochrany 
poľnohospodárskych a 
lesných biotopov a 
chránených druhov 
živočíchov najmä v územiach 
NATURA 2000 (ÚEV a CHVÚ).  
Opatrenia 211 a 212 prispeli 
sprostredkovane k ich 
ochrane podporou 
zachovania hospodárenia v 
oblastiach s chránenými 
biotopmi  

Opt.224,225 mali vzájomne 
efektívne prepojenie, lebo 
Op.224 bolo výlučne 
zamerané na najprísnejšie 
chránené územia (5. stupeň 
ochrany prírody), a op.225 
bolo zamerané na územia zo 
4. a3. stupňom ) tým sa 
vytvoril synergický efekt ktorý 
pozitívne vplýval na ochranu 
najcennejších lesných 
biotopov a na druhovú 
ochranu.  
Opatrenie 214 a 213 mali 
priame prepojenie na 
ochranu poloprírodných a 
prírodných biotopov TTP . 
 

Opt.224,225 nemali 
dostatočnú účinnosť (plošný 
dosah) vzhľadom na veľkú 
výmeru chránených území na 
Slovensku a relatívne malé 
územie, ktoré pokryli 
uvedené dve opatrenia. 
Príčinou tohto stavu bol 
nedostatočný záujem 
vlastníkov lesov o vstup do 
tohto záväzku pre zložitú 
administráciu a nedostatočnú 
finančnú podporu na 
jednotku plochy (ha).  
Opatrenie 214 malo 
mimoriadne dobrú účinnosť s 
veľkým plošným pokrytím. 
Opatrenie 213 malo malú 
plošnú účinnosť s ohľadom 
na podmienky a rozsah 
podpory. 

Opt.224,225 – Implementácia 
týchto opatrení má pozitívny 
vplyv na ekológiu a má aj 
logiku z pohľadu vlastníkov 
lesov. Ich IL však v budúcnosti 
musia byť realizované čo 
najjednoduchšími postupmi 
(minimálna administratíva a 
nulová byrokracia) a k 
nastaveniu takej finančnej 
podpory na ha, ktorá bude 
motivačnou pre vlastníkov 
lesného majetku.  
U opatrenia 214 je vhodné 
navrhnúť Ekologické 
poľnohospodárstvo ako 
samotné opatrenie s veľkým 
účinkom. Opatrenie 213 je 
potrebné prepracovať a 
rozšíriť v zmysle definície 
plôch HNVp. 

opatrenia na 

podporu 

Rámcovej 

smernice o 

vodách 

213,214 Opatrenie 214 bolo 
relevantné z hľadiska 
pozitívneho vplyvu na 
zníženie prenosu dusičnanov 
do vodných zdrojov. Vplyv 
opatrenia 213 bol minimálny. 

Opatrenie 214 malo pozitívny 
vplyv na ochranu 
podzemných a povrchových 
vôd formou zníženia prenosu 
dusičnanov do vodných 
zdrojov. Príspevok opatrenia 
213 k ochrane vôd bol 
minimálny z dôvodu 
uprednostnenia opatrenia 
214 zo strany žiadateľov.  

Účinnosť opatrenia 213 bola 
nízka z dôvodu nastavenia 
jeho zamerania.  
 
 
 

Je potrebné zvážiť 
implementovanie Platieb 
súvisiacich s rámcovou 
smernicou 2000/60/ES o 
vodnej politike (WFD) po 
spracovaní Plánov povodí. 
Zároveň je potrebné 
dobudovať sledovanie 
dosahu opatrení na plochách 
s aplikovanými podpornými 
schémami na presné meranie 
parametrov stavu vodných 
zdrojov. 
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opatrenia na 
podporu zákl. 
služieb, obnovy 
kult. dedičstva a 
kvality života 

321, 322 Opatrenia sú relevantné z 
pohľadu zlepšovania 
základných služieb, 
občianskej vybavenosti a 
obnovy a rozvoja obcí, avšak 
ide skôr o základnú 
infraštruktúru obcí, ktorá 
nevytvára ďalší rozvojový 
potenciál. 

O opatrenia bol zo stany 
žiadateľov vysoký záujem. 
Opatrenia umožnili vytvoriť 
výstupy, ktoré prispeli najmä 
k blahobytu miestneho 
obyvateľstva podporených 
obcí. Ich súdržnosť by bola 
zvýšená, ak by vytvárali lepšie 
dosahy aj na ďalšie cieľové 
skupiny (návštevníci 
vidieckych oblastí, 
podnikateľské subjekty na 
vidieku).  

Na opatrenia bol alokovaný 
vysoký podiel zdrojov v rámci 
osi 3, no napriek tomu bol 
účinok opatrení na niektoré 
ukazovatele determinujúce 
kvalitu života len veľmi nízky 
(nezamestnanosť, vývoj 
počtu obyvateľov v okrese). 
Mierne pozitívny vplyv bol 
dosiahnutý len pri vysokých 
sumách podpory (najmä v 
rámci opatrenia 321).  

Opatrenia naplnili stanovený 
cieľ, avšak investície je 
potrebné smerovať skôr do 
aktivít, ktoré prinesú 
konkrétne finančné efekty 
pre jednotlivé obce, povedú k 
zvýšeniu príjmov, prípadne k 
vytvoreniu nových 
pracovných miest. Rovnako je 
potrebné podporovať 
synergie medzi projektmi 
napr. za využitia nástrojov 
spolupráce v území (MAS 
LEADER). 

opatrenia na 
podporu 
budovania 
ľudských kapacít 
na vidieku 
(sociálny kapitál) 

331, 341 Opatrenia sú relevantné z 
hľadiska budovania ľudských 
kapacít na vidieku v oblasti 
verejnej správy, ale je 
potrebné zabezpečiť širšiu 
participáciu obyvateľov 
vidieckych území na 
rozhodovaní o ďalšom 
smerovaní rozvoja svojho 
územia.  

Opatrenie 331 synergicky 
nadväzuje na opatrenie 111 a 
obe opatrenia vytvárajú 
synergie s ostatnými 
opatreniami programu v osi 3 
a 4, čím podporujú IL celého 
programu. O opatrenia bol 
vysoký záujem, čo sa 
prejavilo v úrovni naplnenia 
ukazovateľov výstupu a 
výsledku. 

Obe opatrenia prispeli k 
vyškoleniu veľkého množstva 
subjektov. Prínos opatrenia 
341 z pohľadu počtu 
schválených stratégií 
vybraných pre implementáciu 
prostredníctvom opatrení 41 
a 431 bol marginálny.  

Je potrebné zabezpečiť 
cielenejšiu a adresnejšiu 
informovanosť subjektov vo 
vidieckom priestore a 
pokračovať v posilňovaní 
kapacít na vidieku, ktoré 
budú schopné vytvárať a 
implementovať rozvojové 
stratégie využívajúce 
endogénny potenciál 
vidieckych území s cieľom 
zlepšiť ekonomické a sociálne 
podmienky obyvateľov a 
prispieť tak k zvýšeniu kvality 
ich života. 
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opatrenia 
podporujúce 
vyrovnávanie 
sociálnych a 
priestorových 
nerovností, 
adresujúce 
znevýhodnené a 
vyľudňujúce sa 
vidiecke regióny  

211, 212 Hoci platby LFA sú v EÚ rámci 
pre MaH priradené k op. osi 
2, ich účinok na ŽP je iba 
sekundárny a závisí od 
úrovne plnenia legislatívnych 
podmienok GAEC a SMR. 
Vplyv na biodiverzitu meranú 
indexom vtákov sa v rámci 
PRV nepotvrdil. 
Napriek prísnej väzbe na 
prírodné podmienky, platby 
LFA zostávajú vysoko 
relevantným zdrojom 
stabilizácie príjmov a 
životaschopnosti podnikov, 
čím prispievajú k zlepšeniu 
vidieckej ekonomiky.  

Opatrenia podporujú 
súdržnosť IL programu tým, 
že nadväzujú na ďalšie 
opatrenia na pôde, s ktorými 
pôsobia synergicky.  
Ich súdržnosť by bola 
zvýšená, ak by boli vnímané 
nielen na úrovni podniku ale 
aj ako podpora zraniteľnej 
vidieckej ekonomiky 
konkrétneho cieľového 
územia, osobitne horských 
oblastí. 

Na LFA bol alokovaný veľký 
podiel zdrojov PRV, no 
napriek tomu sa niektoré 
očakávané efekty nenaplnili 
(napr. prínos k biodiverzite). 
Tiež na úrovni podporených 
podnikov pôsobia platby LFA 
mierne stabilizačne, avšak nie 
rozvojovo. 
Pre vyššiu efektivitu vstupov 
je potrebné hľadať ďalšie 
synergie a prepojenia na 
ostatné opatrenia PRV a 
nástroje SPP.  

V LFA SR napriek rastúcemu 
objemu platieb dochádza k 
útlmu poľnohospodárskej 
výroby. Tento výpadok 
príjmov z poľnohospodárstva 
by mal byť optimálne 
nahradený diverzifikáciou do 
nepoľnohospodárskych 
činností.  
Na meranie vplyvu LFA na ŽP 
a biodiverzitu je ukazovateľ 
podporenej výmery 
nedostatočný a mal by byť v 
budúcnosti doplnený o ďalšie 
ukazovatele 
mimoprodukčných efektov. 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

70 

 

opatrenia 
prístupu Leader 
(endogénny 
potenciál)  

413, 421, 

431 

Op.413, 421, 431 sú 
relevantné pre vidiecke 
územia z hľadiska splnenia 
cieľov a potrieb. 
Relevantnosť opatrení však 
znižuje možnosť realizácie 
projektov len v rámci osi III. – 
potreba podpory širšieho 
okruhu aktivít a 
beneficientov (opatrenia z 
ostatných osí programu). Vo 
vzťahu k dodržiavaniu 
princípov LEADER sú 
opatrenia osi IV. adresované 
k ich naplňovaniu.  
 

Vzájomná kombinácia 
opatrení osi IV. prispela k 
dosiahnutiu cieľov v oblasti 
zvyšovania kvality života na 
vidieku. Záujem verejno-
súkromných partnerstiev o 
podporu v rámci LEADER 
prevyšoval možnosti 
programu. Pridaná hodnota 
LEADER v podporených 
územiach sa prejavila v 
podobe aktivizácie 
obyvateľstva v rámci územia 
a zvýšenia úrovne sociálneho 
kapitálu, čo sa prejavilo na 
zvýšení úrovne riadenia 
miestnej správy. 

Vzhľadom na nižšiu mieru 
alokácie na opatrenia osi IV. a 
nedostatočnú mieru podpory 
aktivít súkromného sektora 
(zacielenie podpory len na 
oblasť cestovného ruchu, 
resp. na úzky okruh 
prijímateľov – len 
poľnohospodárske subjekty) 
neboli dosiahnuté 
požadované ciele v oblasti 
tvorby vidieckej 
zamestnanosti.  
Efektivita implementácie 
LEADER bola preukázaná 
vysokým počtom projektov s 
nízkymi vstupmi a 
výsledkami porovnateľnými s 
opatreniami realizovanými 
mimo LEADER.   

Rozšírenie okruhu 
podporovaných aktivít a 
potenciálnych beneficientov 
prostredníctvom LEADER 
môže vo väčšej miere prispieť 
k dosahovaniu cieľov v 
oblasti tvorby pracovných 
miest a rozvoja vidieckej 
ekonomiky založenej na 
využívaní endogénneho 
potenciálu. Podpora väčšieho 
počtu verejno-súkromných 
partnerstiev umožní 
dosiahnuť vyššiu synergiu pri 
zvyšovaní kvality života na 
vidieku. Do budúcna je tiež 
potrebné zintenzívniť 
podporu subjektov tretieho 
sektora s vyšším príspevkom 
k rozvoju sociálneho kapitálu 
na vidieku.  

 

 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

71 

 

Všeobecné závery a odporúčania pre zlepšenie intervenčnej logiky PRV 

Do budúcnosti je potrebné vyvinúť úsilie o väčšiu racionalizáciu opatrení, znížiť dôraz na individuálne 
odôvodnenie jednotlivých opatrení a viac zvažovať kombinované účinky opatrení na kľúčové 
identifikované potreby a v konkrétnom cieľovom území kde majú pôsobiť, tak aby IL pôsobila 
mnohostranne na viaceré problémy súčasne (win-win). V čase programovania bol výber opatrení 
podriadený najmä primárnej IL konkrétneho opatrenia, bez väčšej snahy o vytvorenie zložitejšej 
viacstrannej IL, ktorá by optimálne kombinovala účinky opatrení na skupiny žiadateľov a konkrétne 
problémové okruhy. 

V kontexte hodnoteného PRV sa potvrdilo, že napriek racionálne odôvodnenej IL v rámci jednotlivých 
opatrení sa nie vždy dosiahol dostatočne významný a efektívny príspevok k splneniu definovaných 
potrieb, ako by sa bol v prípade uplatnenia prepracovanejšej viacstrannej IL, ktorá by riešila problémy 
komplexnejšie, najmä lepším cielením výstupov opatrení a ich kombinácií pre konkrétne cieľové 
územia a skupiny žiadateľov. 

Dôležitým zistením je, že implementačné podmienky opatrení (osobitne výberové kritériá a ich 
uplatňovanie vo výzvach) boli kritickým prvkom celého procesu. Vo viacerých opatreniach sa napriek 
dobre zvolenej východiskovej IL nedosiahla ich účinná implementácia v dôsledku nezvládnutého 
procesu výberu projektov, ktorý sa nesústredil na najefektívnejšie a najprínosnejšie projekty a 
riešenia. Najmarkantnejšie sa to prejavilo pri op.121, 123, 311 o čom svedčí hodnotenie ich účinnosti. 

Pri výbere opatrení a usmerňovaní podmienok ich implementácie (výberové kritériá) je potrebné: 

 opierať sa o evidenciu skutočných nie predpokladaných dôkazov, ktoré oprávňujú vyplácanie 
podpory (merateľný prínos a jeho následné overenie); 

 podpora musí byť čo možno najviac cielená na konkrétne územné oblasti a sektory, v ktorých 
je demonštrovaná významná potreba; 

 podporený projekt by mal predstavovať najvhodnejší variant riešenia danej potreby/ 
problému, buď vo vzťahu k budovaniu kapacít a procesov, alebo k podporovaným investíciám; 

 podpora musí priniesť výsledky, ktoré by sa inak nedosiahli a spôsobiť významné a objektívne 
merateľné zlepšenie. 

Pri implementácii viacerých opatrení sa prejavil negatívny účinok vysokej fluktuácie odborných kapacít 
RO a SORO. 
 

5.4 Plánovaný rozpočet na celé programové obdobie  

Financovanie Politiky rozvoja vidieka na úrovni EK vychádza z viacročného finančného rámca 
odsúhlaseného medzi Európskym parlamentom a EK. Finančný rámec stanovuje maximálne sumy 
rozpočtu EÚ na široké oblasti politík („headings") a fixuje celkový ročný strop výdavkov. 

PRV SR 2007-2013 bol schválený rozhodnutím EK zo dňa 4. 12. 2007 (CCI n°: 2007SK06RPO001) s 
celkovou alokáciou zdrojov EPFRV vo výške 1 969 418 078,- EUR. Suma bola rozdelená na nasledovné 
ročné alokácie podľa regiónov SR: 
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Tab. 5/13 Finančný plán PRV SR 2007-2013 v čase schválenia programu 

Rok Regióny konvergencie Regióny mimo konvergencie Spolu SR 

2007 297 221 266,- 5 941 999,- 303 163 265,- 

2008 280 915 880,- 5 616 026,- 286 531 906,- 

2009 262 795 490,- 5 253 766,- 268 049 256,- 

2010 251 286 560,- 5 023 679,- 256 310 239,- 

2011 257 873 030,- 5 155 357,- 263 028 387,- 

2012 269 634 950,- 5 390 497,- 275 025 447,- 

2013 311 090 310,- 6 219 268,- 317 309 578,- 

Spolu 1 930 817 486,- 38 600 592,- 1 969 418 078,- 

Zdroj: RDIS Annual Financial Implementation 2008 

Finančný rámec programu na úrovni Spoločenstva predpokladal pomerne rovnomernú distribúciu 
podporných prostriedkov počas 7 rokov, s mierne zvýšenými ročnými sumami v 1. a 7. roku 
programového obdobia. 

Do konca r. 2015 program prešiel 7 podstatnými modifikáciami, ktorých súčasťou boli aj finančné 
presuny medzi opatreniami.  

Presunom finančných zdrojov medzi opatreniami sa do značnej miery pozmenili pôvodne zdôvodnené 
alokácie na prioritné osi a opatrenia, čo v percentuálnom vyjadrení k celkovej alokácii programu 
znázorňuje nasledovná tabuľka.
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Tab. 5/14 Podiel alokovaných zdrojov EÚ podľa osí a opatrení PRV SR 2007-2013 

Kód op. Skrátený názov opatrenia/osi 31.12. 2007* 31.12.2013 

111  Odborné vzdelávanie 0,48% 0,88% 

114  Poradenstvo 0,72% 0,02% 

121  Modernizácia fariem 24,49% 17,64% 

122  Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 2,41% 0,68% 

123  Pridávanie hodnoty do produktov 12,12% 7,71% 

125  Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 3,15% 3,09% 

141  Polosamozásobiteľské farmy - záväzky 1257/1999 0,04% 0,03% 

142  Odbytové organizácie výrobcov 0,86% 0,82% 

  OS 1 Spolu 44,28% 30,87% 

211  Znevýhodnené oblasti - horské 11,59% 17,89% 

212  Znevýhodnené oblasti - iné 8,04% 12,70% 

213  NATURA 2000 a smernica o vodách 0,10% 0,01% 

214  Agroenvironmentálne platby 10,03% 15,42% 

215  Životné podmienky zvierat 2,40% 1,62% 

221  Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 0,16% 0,04% 

224  NATURA 2000 – lesná pôda 0,21% 0,20% 

225  Lesnícko-environmentálne platby 0,74% 0,03% 

226  Obnova lesného potenciálu 3,28% 5,60% 

  OS 2 Spolu 36,54% 53,50% 

311  Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností 7,37% 3,15% 

313  Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 2,18% 0,44% 

321  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 1,57% 3,68% 

322  Obnova a rozvoj obcí 3,67% 4,31% 

331  Vzdelávanie a informovanie 0,31% 0,45% 

341  Získavanie zručností 0,33% 0,04% 

  OS 3 Spolu 15,44% 12,07% 

413  Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 1,53% 1,27% 

421  Projekty spolupráce miestnej akčnej skupiny 0,11% 0,03% 

431  Chod miestnej akčnej skupiny 0,55% 0,36% 

 OS 4 Spolu 2,19% 1,66% 

511 Technická pomoc 1,54% 1,90% 

 OS 5 Spolu 1,54% 1,90% 

 Spolu PRV 100,00% 100,00% 

*PRV SR 2007-2013 podľa údajov v SFC2007 a RDIS  
Zdroj: Výročná správa o implementácii PRV za r. 2013 

V nadväznosti na Európsky plán hospodárskej obnovy sa príspevok EPFRV pre SR zvýšil o 14 700 000,- 
EUR v roku 2009 a o 10 290 000,- EUR v roku 2010. V roku 2013 sa uplatňovala v nových členských 
štátoch povinná modulácia.  

V súvislosti s týmito zmenami sa finančne posilnili opatrenia, ktorých prioritou bolo zmiernenie 
dosahov klimatickej zmeny, zachovanie biodiverzity, zavádzanie širokopásmového internetu (článok 
16a nariadenia (ES) č. 1698/2005) a dodatočné, osobitné a záväzné využívanie finančných zdrojov 
vyplývajúcich z uplatňovania povinnej modulácie podľa nariadenia 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým 
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sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP EÚ a 
ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú 
nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1782/2003. V rámci PRV SR sú to opatrenia 214, 226 a 321. 

Rozpočet týkajúci sa uvedených operácií (RP a HC) 

Os / opatrenie Príspevok z EPFRV na roky 2009 – 2013 

Os 2  

Opatrenie 214 Agroenvironmentálne platby 10 500 000 

Opatrenie 226 Obnova lesného potenciálu  11 990 000 

Os 2 spolu 22 490 000 

Os 3  

Opatrenie 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 5 000 000 
- Súvisiace s prioritami uvedenými v článku 16a ods. 1 písm. 
g) nariadenia (ES) č. 1698/2005  

Os 3 spolu 5 000 000 

Program spolu 27 490 000 
Osi 1, 2, 3 a 4 súvisiace s prioritami uvedenými v článku 16a ods. 1 
písm. a) až f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 22 490 000 
Osi 1, 2, 3 a 4 súvisiace s prioritami uvedenými v článku 16a ods. 1 
písm. g) nariadenia (ES) č. 1698/2005 5 000 000 
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Tab. 5/15  Rozpis výdavkov PRV SR 2007-2013 podľa opatrení za celé obdobie (stav k 31. 12. 2015, v EUR) 

Kód  Skrátený názov opatrenia/Os 
Verejné 
výdavky 

Príspevok 
EPFRV 

Súkromné 
výdavky 

Celkové 
výdavky 

111 Odborné vzdelávanie 25 432 414 18 269 207 0 25 432 414 

114 Poradenstvo 1 390 000 998 000 347 500 1 737 500 

121 Modernizácia fariem 468 650 815 347 186 503 468 650 815 937 301 630 

122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 41 040 000 30 720 000 41 040 000 82 080 000 

123 Pridávanie hodnoty do poľn. produktov 224 234 383 165 408 305 229 769 348 454 003 731 

125 Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry  81 676 392 60 584 537 0 81 676 392 

141 Polosamozásobiteľské farmy (1257/1999) 676 000 504 250 0 676 000 

142 Odbytové organizácie výrobcov 21 648 574 16 173 912 0 21 648 574 

  OS 1 - Zlepšenie konkurencieschopnosti 864 748 578 639 844 714 739 807 663 1 604 556 241 

211 Znevýhodnené oblasti - horské 389 722 420 311 777 936 0 389 722 420 

212 Znevýhodnené oblasti - iné 276 361 470 218 810 763 0 276 361 470 

213 NATURA 2000 a smernica o vodách 159 347 116 751 0 159 347 

214 Agroenvironmentálne platby 384 531 553 303 177 883 0 384 531 553 

215 Životné podmienky zvierat 39 161 924 30 963 193 0 39 161 924 

221 Prvé zalesnenie poľnohospod. pôdy 1 066 362 853 089 74 725 1 141 087 

224 NATURA 2000 – lesná pôda 5 183 845 4 132 536 0 5 183 845 

225 Lesnícko-environmentálne platby 898 095 718 425 0 898 095 

226 Obnova lesného potenciálu 155 221 594 122 998 787 0 155 221 594 

  OS 2 - Zlepšenie životného prostredia 1 252 306 610 993 549 363 74 725 1 252 381 335 

311 Diverzifikácia nepoľnohospod. činností 95 342 228 71 431 739 96 214 412 191 583 640 

313 Podpora činností v oblasti cest. ruchu 34 161 984 25 621 488 32 743 468 66 905 452 

321 Základné služby pre vidiecke obyvateľ. 93 993 595 70 495 196 0 93 993 595 

322 Obnova a rozvoj obcí 99 472 733 74 604 550 0 99 472 733 

331 Vzdelávanie a informovanie 12 786 442 9 538 221 0 12 786 442 

341 Získavanie zručností 844 228 633 171 0 844 228 

  OS 3 - Kvalita života a diverzifikácia 336 601 210 252 324 365 128 984 880 465 586 090 

413 Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 60 399 626 48 022 817 31 981 118 92 380 744 

421 Projekty spolupráce MAS 2 780 635 2 224 508 0 2 780 635 

431 Chod MAS 12 028 575 9 622 860 0 12 028 575 

  OS 4 - Leader  75 208 836 59 870 185 31 981 118 107 189 954 

511 Technická pomoc 68 425 934 51 319 451 0 68 425 934 

 OS 5 Technická pomoc 68 425 934 51 319 451 0 68 425 534 

   Spolu PRV 2 597 291 168 1 996 908 078 900 848 386 3 498 139 554 

Pozn.: Pôvodné sumy výdavkov pri op. 214, 226 a 321 sú navýšené o prostriedky RP. 

Zdroj: RDIS 2015, Výročná správa o implementácii PRV za r. 2013 
 

5.5 Čerpanie a finančná implementácia programu 

Reálne čerpanie finančných prostriedkov programu bolo neustále priebežne monitorované a 
reportované RO a MV formou Správ o vyhodnotení výziev (projektové opatrenia), ktoré pripravoval 
odbor monitoringu PPA. 
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Celkovo bolo v rámci implementácie PRV realizovaných 37 výziev na predkladanie ŽoNFP. Priebeh a 
pokrok v implementácii programu prostredníctvom administrovaných výziev bol každoročne uvádzaný 
vo výročnej správe o implementácii programu.  

K 31.12.2015 bolo v rámci všetkých výziev za projektové opatrenia osi 1, 2, 3 prijatých (registrovaných 
v IS PPA) 13 476 ŽoNFP a žiadaný príspevok predstavoval 2 565 745 362,- EUR. Z uvedeného počtu bolo 
7 001 žiadostí schválených vo výške príspevku 1 415 294 904,- EUR.  

Miera kontrahovania projektových opatrení v rámci osí 1, 2, 3 dosiahla 105 % z limitov pre tieto 
opatrenia na celé programové obdobie. Celkovo v rámci týchto opatrení bolo ku koncu r. 2015 
vyradených 6 475 projektov.  

Okrem toho, v rámci osi 4 Leader, bolo na PPA prijatých 237 samostatných ŽoNFP, z toho bolo 112 
schválených (29 stratégií, 29 chod MAS, 54 projektov spolupráce) v sume 73 392 405,- EUR. Miera 
kontrahovania za os 4 dosiahla 98 %. 

Z uvedenej sumy bolo prostredníctvom osi 4 implementovaných 1 656 projektov osi 3, v celkovej sume 
58 496 096,- EUR verejných zdrojov, čo predstavuje kontrahovanie na úrovni 97% a dosiahnuté 
čerpanie bolo na 96%. Zvyšná suma bola využitá na chod a animácie 29 MAS (12 028 574,- EUR) a 
vykonávanie projektov spolupráce (2 867 735,- EUR). 

Stav prijatých a schválených žiadostí o NFP podľa osí PRV znázorňujú nasledujúce dva grafy: 

  

Stav implementácie projektových opatrení programu uvádza aj nasledujúca tabuľka, z ktorej vidieť 
najvyšší záujem (počet podaných projektov) a najvyššie požadované sumy podpory (nad 200 % 
alokácie) pri tradične kľúčových projektových opatreniach 121, 226, 311, 313, ale aj pri opatreniach 
Leader 413 a 431, ktoré boli v SR implementované po prvý krát. 

Za celé obdobie implementácie programu bolo na projektové opatrenia predložených 13 713 
projektov, z toho bolo schválených 7 113, v celkovej sume 1 488 687 309,- EUR. 

V oblasti finančnej implementácie je potrebné zopakovať kritický postoj vyjadrený už v správe 
strednodobého hodnotenia programu, k nevhodným rozhodnutiam alokovať takmer celý 
programovaný rozpočet niektorých opatrení hneď v 1., prípadne za krátko sa opakujúcej 2. výzve, ako 
sa udialo v prípade kľúčových opatrení 121, 123 a niektorých ďalších.  
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Tab. 5/16  Prijaté a schválené žiadosti, finančné limity, kontrahovanie a čerpanie prostriedkov programu (kumulatívne k 31.12.2015) 

Opatrenie Počet 
prijatých 

ŽoNFP 

Celk. 
oprávnené 

výdavky v EUR 

Žiadaný 
príspevok  

v EUR 

Limity VV na 
roky 2007-
2013 v EUR 

% žiadaného 
príspevku z 

limitov 

Schválené 
zmluvy 

 
Kontrahovani

e 
Čerpanie 

121 Modernizácia fariem 5 635 2 058 780 428 961 682 842 468 650 815 205,20% 2 199 114% 106% 

123 Pridávanie hodnoty do produktov P a 
LH 

862 769 392 072 366 916 213 224 234 383 163,63% 445 99% 93% 

125 Infraštruktúra rozvoja a adaptácie 
poľnohospodárstva 

329 92 244 314 92 244 314 81 676 392 112,94% 320 98% 97% 

122 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 540 108 431 919 54 174 082 41 040 000 132,00% 365 89% 87% 

142 Odbytové organizácie výrobcov 66 24 040 439 24 029 266 19 774 410 121,52% 59 99% 86% 

111 Vzdelávanie a informačné aktivity 515 30 695 032 30 695 032 25 432 414 120,69% 424 97% 90% 

114 Využívanie poradenských služieb 1 214 2 398 597 1 919 404 1 390 000 138,09% 650 69% 69% 

226 Obnova potenciálu LH a preventívne 
opt. 

806 322 295 241 318 752 158 155 221 594 205,35% 459 101% 100% 

311 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym 
činnostiam 

809 742 605 919 370 800 234 95 342 228 388,92% 209 98% 96% 

313 Podpora činností vidieckeho CR - A 668 116 491 516 58 282 948 32 743 468 178,00% 314 85% 83% 

313 Podpora činností vidieckeho CR - B 48 3 614 463 3 312 027 1 418 516 233,49% 17 89% 89% 

331 Vzdelávanie a informovanie 246 16 421 703 16 408 689 12 786 442 128,33% 183 94% 87% 

321 Základné služby pre vidiecke obyv. 718 119 945 748 119 610 002 93 993 595 127,25% 596 100% 99% 

322 Obnova a rozvoj obcí 1 004 146 336 157 145 849 536 99 472 733 146,62% 748 110% 109% 

341 Zručnosti pre vykonávanie stratégií MR 16 1 068 615 1 068 615 844 228 126,58% 13 100% 94% 

413 Implementácia integrovaných stratégií 
MR 

85 172 126 712 172 126 712 60 399 626 
284,98% 29 100% 96% 

431 Chod miestnej akčnej skupiny 85 34 695 250 34 695 250 12 028 575 288,44% 29 100% 91% 

421 Vykonávanie projektov spolupráce 67 3 587 101 3 536 095 2 780 635 127,17% 54 103% 96% 

Celkom: 13 713 4 765 171 226 2 776 103 419 1 429 230 054 194,24% 7 113 105% 100 % 

Zdroj: PPA  
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Tab. 5/17  Vývoj deklarovaných verejných výdavkov podľa opatrení PRV SR 2007 – 2013 

Opatrenie/Os 

Oblasti konvergencie 

Deklarované verejné výdavky (€) (1) 

Q4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

111 - Odborné vzdelávanie 0,00 3 735,87 2 932 225,85 7 021 540,29 2 240 052,15 3 712 007,86 3 020 399,90 111 198,34 1 424 975,83 20 466 136,09 

114 - Poradenstvo 0,00 0,00 0,00 62 631,18 345 726,96 87 234,26 0,00 82 895,60 328 792,00 907 280,00 

121 - Modernizácia fariem 0,00 3 079 350,23 139 863 581,69 101 633 590,92 54 958 362,47 56 777 555,33 10 101 320,58 5 954 881,12 106 184 259,23 478 552 901,57 

122 - Zvyšovanie hosp. hodnoty lesov 0,00 0,00  0,00 6 279 070,57 4 359 792,89 2 025 388,91 1 742 512,99 6 503 595,27 14 656 287,67 35 566 648,30 

123 - Pridávanie hodnoty do produktov 0,00 4 515 508,01 42 257 408,31 49 485 865,15 35 753 803,89 21 359 166,80 5 624 416,32 6 000 002,15 33 362 197,06 198 358 367,69 

125 - Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 0,00 0,00 15 920 905,18 13 960 018,34 11 312 177,95 12 577 314,24 10 318 854,82 8 790 663,51 5 853 691,82 78 733 625,86 

141 - Polosamozásobiteľské farmy - záväzky 
1257/1999 0,00 0,00 74 000,00 319 000,00 229 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 637 000,00 

142 - Odbytové organizácie výrobcov (OOV) 0,00 0,00 2 036 796,77 4 846 703,45 4 287 265,79 3 691 021,60 2 583 224,78 1 108 180,02 0,00 18 553 192,41 

OS 1 Spolu 0,00 7 598 594,11 203 084 917,80 183 608 419,90 113 488 193,10 100 244 689,00 33 390 729,39 28 551 416,01 161 810 203,61 831 775 151,92 

211 - LFA - horské 52 004 874,14 61 189 304,74 58 927 899,76 61 195 148,33 47 924 351,56 56 400 181,04 47 763 867,19 4 263 789,05 -124 447,04 389 544 968,77 

212 - LFA - iné 34 345 034,47 41 838 905,11 42 262 655,34 39 586 237,05 35 982 236,17 36 996 737,39 33 564 860,97 2 662 150,12 -36 665,25 267 202 151,37 

213 - NATURA 2000 a smernica o vodách 0,00 0,00 30 722,51 10 688,50 16 565,42 16 287,43 21 466,17 19 710,31 -1 052,53 114 387,81 

214 - Agroenvironment 0,00 62 545 985,84 64 222 855,58 65 282 603,42 45 827 799,60 37 806 139,60 34 459 792,72 20 271 937,39 22 340 424,07 352 757 538,22 

215 - Životné podmienky zvierat 0,00 0,00 4 486 874,85 5 874 640,22 7 986 168,38 7 864 120,94 7 333 417,99 2 351 315,54 1 696 596,43 37 593 134,35 

221 - Prvé zalesnenie p.p. (LPIS) 0,00 0,00 6 281,11 159 649,03 194 945,66 215 519,03 308 271,76 21 689,19 186 933,30 1 093 289,08 

224 - NATURA 2000 - lesná pôda 0,00 0,00 938 825,80 260 044,64 1 300 323,03 896 486,73 828 420,42 61 580,40 832 356,24 5 118 037,26 

225 - Lesnícko-environmentálne platby 0,00 0,00 40 259,46 87 330,40 109 517,01 207 499,36 167 275,97 136 003,37 101 880,39 849 765,96 

226 - Obnova lesného potenciálu 0,00 5 616 739,83 29 007 195,59 23 888 296,11 33 195 437,61 11 449 903,69 4 021 174,38 1 772 064,22 28 251 467,19 137 202 278,62 

OS 2 Spolu 86 349 908,61 171 190 935,52 199 923 570,00 196 344 637,70 172 537 344,44 151 852 875,21 128 468 547,57 31 560 239,59 53 247 492,80 1 191 475 551,44 

311 - Diverzifikácia smerom k 
nepoľnohospodárskym činnostiam 0,00 0,00 0,00 3 414 944,53 13 002 307,75 31 387 386,56 19 857 346,79 19 241 625,52 4 511 002,38 91 414 613,53 

313 - Podpora činností v oblasti cestovného 
ruchu 0,00 0,00 0,00 1 001 453,22 2 406 281,22 2 938 932,97 3 190 423,32 3 237 999,49 15 760 655,50 28 535 745,72 

321 - Základné služby pre vidieckych 
obyvateľov 0,00 0,00 0,00 24 974 792,22 41 286 345,64 11 067 189,71 2 024 730,58 508 386,13 6 846 815,74 86 708 260,02 
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Opatrenie/Os 

Oblasti konvergencie 

Deklarované verejné výdavky (€) (1) 

Q4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

321 - Základné služby pre vidieckych 
obyvateľov 0,00 0,00 0,00 24 974 792,22 41 286 345,64 11 067 189,71 2 024 730,58 508 386,13 6 846 815,74 86 708 260,02 

322 - Obnova a rozvoj dedín 0,00 0,00 0,00 37 032 659,09 43 300 648,36 9 462 643,08 2 959 010,49 -11 012,61 15 764 033,81 108 507 982,22 

331 - Vzdelávanie a informovanie 0,00 0,00 580 093,12 3 328 590,36 1 027 790,02 2 393 340,58 2 135 898,91 358 586,56 1 150 794,46 10 975 094,01 

341 - Získavanie zručností 0,00 0,00 159 987,99 637 167,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 155,60 

OS 3 Spolu 0,00 0,00 740 081,11 70 389 607,03 101 023 372,99 57 249 492,90 30 167 410,09 23 335 585,09 44 033 301,89 326 938 851,10 

413 - Implementácia integrovaných stratégií 
rozvoja územia 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860 245,00 10 400 938,97 12 473 753,11 14 172 701,16 16 056 638,46 56 964 276,70 

421 - Vykonávanie projektov spolupráce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 013,42 515 687,46 549 345,62 1 515 521,25 2 656 567,75 

431 - Chod MAS 0,00 0,00 0,00 2 091 603,17 1 624 924,80 1 974 857,41 2 090 841,48 1 751 780,94 1 406 795,99 10 940 803,79 

OS 4 Spolu  0,00 0,00 0,00 2 091 603,17 5 485 169,80 12 451 809,80 15 080 282,05 16 473 827,72 18 978 955,70 70 561 648,24 

511 - Operácie technickej pomoci 0,00 115 989,55 9 780 733,44 14 848 439,90 5 990 028,55 3 491 437,74 6 620 206,96 8 617 498,26 12 743 103,59 62 207 437,99 

OS 5 Spolu  0,00 115 989,55 9 780 733,44 14 848 439,90 5 990 028,55 3 491 437,74 6 620 206,96 8 617 498,26 12 743 103,59 62 207 437,99 

Celkový súhrn 86 349 908,61 178 905 519,18 413 529 302,35 467 282 707,70 398 522 097,88 325 290 304,65 213 727 176,06 
108 538 

566,67 290 813 057,59 2 482 958 640,69 

Zdroj: RDIS 2015 
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Opatrenie/Os 

Ostatné regióny 

Deklarované verejné výdavky (€) (1) 

Q4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

111 - Odborné vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 22 751,11 13 881,68 0,00 120 978,29 2 159 108,03 2 316 719,11 

114 - Poradenstvo 0,00 0,00 0,00 1 345,60 16 500,00 0,00 0,00 1 500,00 30 288,00 49 633,60 

121 - Modernizácia fariem 0,00 0,00 4 394 344,50 4 386 240,56 2 515 939,44 1 804 314,37 506 290,23 402 401,02 3 491 162,67 17 500 692,79 

122 - Zvyšovanie hosp. hodnoty lesov 0,00 0,00 0,00 15 885,64 0,00 54 504,42 113 779,00 0,00 130 158,30 314 327,36 

123 - Pridávanie hodnoty do produktov 0,00 0,00 3 208 754,13 2 193 819,46 620 676,61 1 052 274,29 69 594,84 39 976,00 2 255 163,17 9 440 258,50 

125 - Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 0,00 0,00 1 009 158,25 344 108,63 622 580,41 397 241,16 173 636,26 92 626,48 30 634,32 2 669 985,51 

141 - Polosamozásobiteľské farmy - záväzky 
1257/1999 0,00 0,00 0,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

142 - Odbytové organizácie výrobcov (OOV) 0,00 0,00 39 733,80 139 738,10 70 600,22 0,00 0,00 0,00 0,00 250 072,12 

OS 1 Spolu 0,00 0,00 8 651 990,68 7 089 137,99 3 871 047,79 3 322 215,92 863 300,33 657 481,79 8 096 514,49 32 551 688,99 

212 - LFA - iné 1 194 952,15 1 521 976,53 1 245 044,79 1 343 704,04 1 330 550,31 1 272 234,84 1 098 306,90 105 380,65 -964,00 9 111 186,21 

213 - NATURA 2000 a smernica o vodách 0,00 0,00 12 668,68 6 334,34 0,00 12 303,05 0,00 11 600,74 0,00 42 906,81 

214 - Agroenvironment 0,00 1 041 831,79 2 029 296,59 2 724 710,99 3 082 608,58 2 741 964,98 2 533 259,88 1 535 763,25 2 101 393,46 17 790 829,52 

215 - Životné podmienky zvierat 0,00 0,00 275 088,54 106 335,67 452 110,61 290 239,34 301 775,06 19 821,60 19 821,60 1 465 192,42 

221 - Prvé zalesnenie p.p. (LPIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

224 - NATURA 2000 - lesná pôda 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,75 11 440,88 24 463,30 0,00 17 287,65 55 437,58 

225 - Lesnícko-environmentálne platby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,27 184,19 0,00 0,00 204,46 

226 - Obnova lesného potenciálu 0,00 0,00 2 004 326,78 1 487 461,39 0,00 0,00 0,00 0,00 427 278,53 3 919 066,70 

OS 2 Spolu 1 194 952,15 2 563 808,32 5 566 425,38 5 668 546,43 4 867 515,25 4 328 203,36 3 957 989,33 1 672 566,24 2 564 817,24 32 384 823,70 

311 - Diverzifikácia smerom k 
nepoľnohospodárskym činnostiam 0,00 0,00 0,00 153 166,44 0,00 137 857,05 0,00 0,00 0,00 291 023,49 

331 - Vzdelávanie a informovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 978,79 0,00 0,00 11 865,89 197 844,68 

OS 3 Spolu 0,00 0,00 0,00 153 166,44 0,00 323 835,84 0,00 0,00 11 865,89 488 868,17 

413 - Implementácia integrovaných stratégií 
rozvoja územia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 698,03 517 247,15 338 595,93 19 693,32 1 032 234,43 

OS 4 Spolu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 698,03 517 247,15 338 595,93 19 693,32 1 032 234,43 

Celkový súhrn 1 194 952,15 2 563 808,32 14 218 416,06 12 910 850,86 8 738 563,04 8 130 953,15 5 338 536,81 2 668 643,96 10 692 890,94 66 457 615,29 

Zdroj: RDIS 2015 
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Opatrenie/Os 

Nové výzvy – oblasti konvergencie 

Deklarované verejné výdavky (€) (1) 

Q3 2012 O4 2012 2013 2014 2015 Celkom 

214 - Agroenvironment 4 012 223,08 0,00 3 928 414,24 3 217 125,83 1 491 761,77 12 649 524,92 

226 - Obnova lesného potenciálu 4 488 567,85 2 258 543,49 3 163 108,51 3 398 743,48 92 631,18 13 401 594,51 

OS 2 Spolu 8 500 790,93 2 258 543,49 7 091 522,75 6 615 869,31 1 584 392,95 26 051 119,43 

321 - Základné služby pre vidieckych obyvateľov 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667 096,84 6 667 096,84 

OS 3 Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667 096,84 6 667 096,84 

Celkový súhrn 8 500 790,93 2 258 543,49 7 091 522,75 6 615 869,31 8 251 489,79 32 718 216,27 

  Zdroj: RDIS 2015 
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6. ODPOVEDE NA HODNOTIACE OTÁZKY  

6.1 Úroveň programu  

HO1: Do akej miery prispel program k celkovému rastu vidieckej ekonomiky? 

Ukazovatele: 

- Dosahový ukazovateľ 1: Ekonomický rast  
- Dosahový ukazovateľ 3: Produktivita práce 

Analýza 

Program rozvoja vidieka bol navrhnutý tak, aby prispel k plneniu Lisabonskej stratégie v oblastiach 
zameraných na znalosti a inovácie, vnútorný trh a podnikateľské prostredie, rast a zamestnanosť, 
trvalo udržateľný rozvoj. Hlavný dôraz bol kladený na rozvoj podnikateľského prostredia a trvalo 
udržateľný rozvoj. V nadväznosti na ciele Lisabonskej stratégie mal program PRV prispieť k celkovému 
rastu hospodárstva na vidieku hlavne pomocou kombinácie opatrení osi 1 a 3.  

Výsledkom vybranej kombinácie opatrení malo byť zvýšenie hrubej pridanej hodnoty prostredníctvom 
reštrukturalizácie, informatizácie, modernizácie a inovácie v poľnohospodárstve, potravinárstve a 
lesníckom sektore. Kombinácia a zameranie uvedených opatrení vytvorilo predpoklady pre 
dosiahnutie významného príspevku k uvedenému cieľu. Finančné alokácie zodpovedali k prioritám 
jednotlivých sektorov. Najvyššie alokácie verejných prostriedkov boli pre opatrenia 121 (496,1 mil. 
EUR) a 123 (207,8 mil. EUR).  

Na základe plnenia stanovených hodnôt ukazovateľov u vybraných opatrení (Výročná správa za rok 
2015) ako aj dostupnosti údajov pre kvantitatívnu analýzu bolo možné kvantifikovať príspevok k 
celkovému rastu vidieckeho hospodárstva z opatrení 121, 122, 123, 311.  

Prostredníctvom kvantitatívne analýzy PSM DID bol odhadnutý účinok programu na zmenu HPH a 
produktivitu práce:  

Tabuľka č.6/1 Kvantifikované dosahové ukazovatele Ekonomický rast a Produktivita práce (2006-2015) 

Opatrenie Čistá zmena HPH  Zmena produktivity práce z 
pridanej hodnoty  

Opatrenie 121 +46,5 mil. EU/ +69,82 v PPS 
-1 138,- EUR na zamestnanca,  

(-1 709,- na zamestnanca v PPS) 

Opatrenie 122 +21,3 mil. EUR/ +31,98 v PPS N/A 

Opatrenie 123 

+88,74 mil. EUR/ +133,25 v PPS 

+2 236 EUR na zamestnanca - 
poľnohosp.podniky (- 3 357 v PPS), 

+1 869 EUR na zamestnanca -  
potrav. podniky (- 2 806 v PPS) 

Opatrenie 311 
+11,58 mil. EUR/ +17,39 v PPS 

-713,- EUR na zamestnanca  

(- 1 071 v PPS) 

Celkom: +168,12 mil. EUR/ 252,43 mil. v 
PPS 

---------------------------------------- 

Zdroj: vlastné výpočty 

 

Odpoveď na HO1: 

Celkový pozitívny účinok programu na hrubú pridanú hodnotu podnikov bol +168,12 mil. EUR, čo 
predstavuje 252,43 mil. v PPS. Najväčší vplyv na hrubú pridanú hodnotu malo opatrenie 123, ktorého 
účinok predstavoval 88,74 mil. EUR, nasledovalo opatrenie 121 s účinkom 46,5 mil. EUR (69,82 mil. v 
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PPS), opatrenie 122 s účinkom 21,3 mil. EUR (31,98 mil. v PPS) a nakoniec opatrenie 311 s účinkom 
11,58 mil. EUR (17,39 mil. v PPS). Rast hrubej pridanej hodnoty podnikov svedčí o pozitívnom účinku 
programu na celkový ekonomický rast vidieckej ekonomiky. 

Program vytvoril hrubú pridanú hodnotu, ktorá predstavuje skoro 9 percent hrubej pridanej hodnoty 
v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.  

Program (opatrenie 121) mal negatívny vplyv na produktivitu práce meranú ako hrubá pridaná 
hodnota na zamestnanca (AWU). Program viedol k poklesu produktivity práce o 1 138,- EUR hrubej 
pridanej hodnoty na zamestnanca v poľnohospodárskej prvovýrobe, čo predstavuje pokles 
produktivity práce o 1 709 na zamestnanca v PPS. Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na 
produktivitu práce na zamestnanca v hodnote 2 236,- EUR (3 357,- v PPS) pre poľnohospodárske 
podniky a 1 869,- EUR (2 806,- v PPS) pre potravinárske podniky. Opatrenie 311 malo negatívny účinok 
na produktivitu práce v hodnote – 713,- EUR na zamestnanca (- 1 071 v PPS). 

Pokles produktivity práce predstavuje približne 5 % produktivity práce v poľnohospodárstve, rast  
produktivity práce v potravinárstve o 2,6%.  

Program mal pozitívny účinok na hrubú pridanú hodnotu na úrovni podniku a negatívny účinok na 
hrubú pridanú hodnotu na zamestnanca. Účinok programu na rast vidieckej ekonomiky je preto 
ambivalentný z pohľadu týchto dvoch ukazovateľov.  

Program mal pozitívny účinok na rast vidieckej zamestnanosti, čím sa dosiahol pozitívny nepriamy 
účinok programu na rast vidieckej ekonomiky. Rast zamestnanosti má pozitívnu asociáciu s rastom 
vidieckej ekonomiky. Pri raste podpory z jednotlivých opatrení programu, dochádzalo k poklesu 
nezamestnanosti a rastu zamestnanosti na úrovni okresov. Pri veľmi vysokej výške podpory sa 
pozitívny vplyv podpory na pokles nezamestnanosti a rast zamestnanosti vytratil (podpora na okres na 
úrovni viac ako 20 mil. EUR).  

Program podporil dlhodobý ekonomický rast vidieckej ekonomiky nepriamo prostredníctvom 
zlepšovania infraštruktúry. Jednalo sa hlavne o podporu budovania ciest. Prostredníctvom podpory z 
programu sa vybudovalo 49,8 km lesných a poľných ciest.  

Program prispel k rastu vidieckej krajiny prostredníctvom podpory zamestnanosti na vidieku. 
Nastavenie programu viedlo k udržaniu pracovných miest, ktoré sa však uskutočnilo aj na úkor 
produktivity práce. Tvorba pracovných miest bola v programe bodovo zvýhodnená. Výzvy v rámci 
programu taktiež zvýhodňovali projekty v živočíšnej výrobe a špecializovanej rastlinnej výrobe, čím sa 
investovalo do tvorby pracovných miest, keďže živočíšna výroba a špecializovaná rastlinná výroba sú 
najviac náročné na prácu. Na druhej strane podobné podniky, ktoré podporu nedostali, investovali 
vlastné a požičané zdroje do projektov, ktoré majú menší prínos pre tvorbu pracovných miest, ale väčší 
účinok na produktivitu práce.  

   



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

84 

 

HO2: Do akej miery prispel program k tvorbe zamestnanosti? 

Ukazovatele: 

- Vidiecka zamestnanosť sa zvýšila  
- Dosahový ukazovateľ 2: Tvorba zamestnanosti 

Analýza  

Odhad priamych a nepriamych účinkov PRV SR 2007-2013 na zamestnanosť bol realizovaný 
prostredníctvom kvantitatívnej analýzy PSM DID a GPSM v opatreniach 121, 123 a 311.  

Tabuľka č.6/2 Kvantifikovaný dosahový ukazovateľ Tvorba zamestnanosti (2006-2015) 

Opatrenie Čistá zmena FTE 

Opatrenie 121 Modernizácia fariem 4 164 udržaných pracovných miest 

Opatrenie 123 Pridávanie hodnoty do 
poľnohospodárskych produktov a produktov 
lesného hospodárstva 

+5 371 nových pracovných miest  

(+1 207 poľ.podniky, 4 164 potrav.podniky) 

Opatrenie 311 Diverzifikácia 
nepoľnohospodárskych činností 

+381,5 nových pracovných miest  

Celkom: + 5 753 nových pracovných miest/ 4 164 udržaných 
pracovných miest 

Zdroj: vlastné výpočty  

 

Tabuľka č.6/3 Účinnosť na úrovni programu  

Opatrenie Účinnosť na úrovni programu v EUR/pracovné miesto  

Opatrenie 121 Modernizácia fariem 117 900,- EUR 

Opatrenie 123 Pridávanie hodnoty do 
poľnohospodárskych produktov a produktov 
lesného hospodárstva 

37 375,- EUR 

 

Opatrenie 311 Diverzifikácia 
nepoľnohospodárskych činností 

240 381,- EUR  

Zdroj: vlastné výpočty  

 
Odpoveď na HO2: 

Vplyv programu na zamestnanosť sa kvantifikoval s použitím ekonometrickej metódy PSM DID 
(Propensity Score Matching Difference in Differences), metódy GPSM (generalized propensity score 
matching) a ukazovateľa „zamestnanosť“. Príloha 1. uvádza postup odhadu ekonometrických modelov 
a použité údaje. Použili sa aj dotazníkové prieskumy a výskum v rámci fokusových skupín. 

Program mal pozitívny účinok na zamestnanosť. Opatrenie 121 viedlo k udržaniu 4 164 pracovných 
miest, opatrenie 123 vytvorilo 1 207 nových pracovných miest v poľnohospodárskych podnikoch a vyše 
4 100 pracovných miest v potravinárskych podnikoch, kým opatrenie 311 malo pozitívny účinok na 
vytvorenie 381 nových pracovných miest. Celkový účinok programu bol 5 688 nových pracovných miest 
a 4 164 udržaných pracovných miest. Program udržal okolo 8 % pracovných miest v slovenskom 
poľnohospodárstve a približne rovnaké percento aj v potravinárskom priemysle. 

Na úrovni podnikov viedol program k udržaniu v priemere 2,78 pracovných miest v dôsledku opatrenia 
121, v priemere o 7,84 pracovných miest v dôsledku opatrenia 123. 

V období od roku 2004 do 2015 klesla podľa metodiky Eurostatu zamestnanosť v pôdohospodárstve 
na Slovensku z 96 000 zamestnancov na úroveň okolo 70 000 zamestnancov. Pokles zamestnanosti v 
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slovenskom poľnohospodárstve je dôsledkom technologického pokroku, ktorý vedie k nárastu 
produktivity, ale aj dôsledkom znižovania konkurencieschopnosti slovenského pôdohospodárstva na 
európskej úrovni, čo sa prejavuje aj zhoršovaním obchodnej bilancie. Program viedol k udržaniu 
pracovných miest, nie k tvorbe nových pracovných miest. Podporené podniky znižovali zamestnanosť 
menej ako nepodporené podniky. 

Účinnosť programu na udržanie pracovných miest však bola relatívne nízka. Jedno udržané pracovné 
miesto prostredníctvom opatrenia 123 stálo verejné zdroje 46 tis. EUR, kým na jedno udržané miesto 
prostredníctvom opatrenia 121 sa použilo z verejných zdrojov vo forme podpôr 109 tis. EUR a v 
opatrení 311 dokonca 240 381,- EUR. 

Udržaniu zamestnanosti pomohlo smerovanie podpôr do živočíšnej výroby ako aj do špecializovanej 
rastlinnej výroby. Živočíšna výroba a špecializovaná rastlinná výroba sú náročnejšie na pracovnú silu 
ako napríklad rastlinná výroba. Živočíšna výroba pritom zaznamenáva relatívne vysoký pokles podielu 
v štruktúre poľnohospodárskej výroby. Podpora týchto komodít preto zmiernila pokles pracovnej sily 
zamestnanej v poľnohospodárstve. Udržanie zamestnanosti prostredníctvom podpôr v špecializovanej 
rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe nebude dlhodobo možné, ak sa neuskutočnia opatrenia na úrovni 
štátu aj podnikov na zvýšenie konkurencieschopnosti týchto sektorov hlavne v oblasti vlastníckych práv 
ako aj v oblasti trhu s pôdou. 

Udržaniu zamestnanosti pomohlo na úrovni programu viac smerovanie podpôr do spracovania a 
odbytu ako do primárnej poľnohospodárskej výroby. Účinky opatrenia 121 boli horšie ako účinky 
opatrenia 123 z pohľadu tvorby zamestnanosti aj účinnosti podpory. Pracovné miesta sa efektívnejšie 
tvoria v oblasti spracovania a odbytu výroby ako v primárnom poľnohospodárstve. V spracovaných 
produktoch s vyššou pridanou hodnotou je Slovensko v súčasnosti málo konkurencieschopné, o čom 
svedčí aj horšia obchodná bilancia pri spracovaných produktoch ako pri primárnych 
poľnohospodárskych komoditách.  

Program mal vysokú hodnotu umŕtvených strát/nákladov (deadweight loss/cost), ktoré dosiahli až 87% 
pre opatrenie 121 a 74 % pre opatrenie 123, čo znamená, že veľká väčšina podporených podnikov by 
realizovala projekty v rovnakom rozsahu aj bez programu. Mnohé podniky, ktoré nedostali podporu v 
rámci opatrenia 121 alebo opatrenia 123 realizovali projekty z vlastných alebo požičaných zdrojov. 
Vysoká hodnota umŕtvených strát potvrdzuje vysokú administratívnu náročnosť podávania projektov 
a ich implementovania a monitorovania, o čom svedčia aj závery z fokusových skupín. Vysokú mieru 
umŕtvených strát ovplyvňuje aj nastavenie programu, ktorý nebol úplne v súlade s požiadavkami 
mnohých podnikov.  

Pozitívne účinky programu na zamestnanosť znížili aj podstatné transfery podpôr do okamžitej 
spotreby podnikov prostredníctvom signifikantného nárastu výdavkov na mzdy u podporených 
podnikov, kým u nepodporených podnikov sa nárast miezd nezaznamenal.  

Veľkosť podpôr v programe zohrávala dôležitú úlohu. Najúčinnejšie z pohľadu tvorby pracovných miest 
boli malé projekty. Pri veľkých projektoch sa účinnosť znižovala. 

Na úrovni okresov mal program signifikantný vplyv na zamestnanosť, ak výška podpôr z verejných 
zdrojov dosahovala určitú prahovú hodnotu. Celková podpora podnikov, ktorá dosiahla na úrovni 
okresu viac ako 35 mil. EUR sa už pozitívne premietla do poklesu nezamestnanosti v okrese. Slovenské 
poľnohospodárstvo zamestnáva relatívne nízke percento obyvateľstva, čo na úrovniach okresov 
predstavuje menej ako 7 %. Podstatný vplyv programu na nezamestnanosť v okrese sa prejaví až pri 
signifikantnom náraste podpôr pre podniky v danom okrese. Pre jednotlivé opatrenia programu platí, 
že pozitívny vplyv opatrenia na zamestnanosť v podniku zároveň znamená aj pozitívny vplyv na 
zamestnanosť v rámci okresu, keďže iné nepriame efekty (substitučný efekt) na nepodporené podniky 
sú v rámci jednotlivých opatrení minimálne.  
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HO3: Do akej miery prispel program k ochrane a zveľaďovaniu prírodných zdrojov a krajiny vrátane 
biodiverzity a území s vysokou prírodnou hodnotou v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve? 

Ukazovatele: 

Dosahový ukazovateľ 4: Zvrátenie poklesu biodiverzity (Indexu zmeny početnosti poľnohospodárskych 
a lesných druhov vtáctva na podporenom území 

Dosahový ukazovateľ 5: Udržanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou hodnotou 

Dosahový ukazovateľ 7: Zlepšenie kvality vody (Zmena obsahu nitrátov v podzemných vodách) 
 
Poľnohospodárstvo:  

Pre poľnohospodárstvo v rámci osi 2 boli zadefinované opatrenia 211, 212, 213, 214. Sledovali 
zosúladenie poľnohospodárskej výroby s environmentálnymi požiadavkami. Cieľom bola ekologizácia 
hospodárenia v poľnohospodárskej krajine, ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, 
zmiernenie klimatickej zmeny spolu so zachovaním biologickej rozmanitosti a prírodného a kultúrneho 
dedičstva.  

Na dosiahnutie cieľa priority č. 1: Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych 
postupov na zachovanie biodiverzity a vidieckej krajiny boli zamerané opatrenia 211,212,213,214. 

Na dosiahnutie cieľa priority č. 3: Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov na zlepšenie 
stavu kvality vody a pôdy boli zamerané opatrenia 213, 214. 

Výška a oblasti podpory vychádzali z podmienok a potrieb poľnohospodárstva a záujmov ochrany 
životného prostredia. Najvyššia suma bola vyčlenená na opatrenie 211 Platby poľnohospodárom za 
znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach. 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku č.3 pre poľnohospodársku krajinu: 

PRÍSPEVOK PROGRAMU NA ZVRÁTENIE POKLESU BIODIVERZITY - INDEXU ZMENY POČETNOSTI DRUHOV VTÁCTVA 

POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY NA PODPORENOM ÚZEMÍ 

Na účely vyhodnotenia dosahu PRV-007-2013 bola vypracovaná štúdia „Vyhodnotenie trendov 
početnosti vtáctva na Slovensku v rokoch (2005) 2010 - 2015 v súvislosti s opatreniami osi 2 PRV SR 
2007-2013“ (SOS/BirdLife Slovensko, RPS, 2016).  

Vyhodnotenie trendov početnosti bežných druhov vtáctva 

Osobitne sa hodnotili trendy bežných druhov vtáctva za celé Slovensko a osobitne len za plochy, ktoré 
boli zahrnuté do agroenvironmentálnych schém. Klasifikácia zistených trendov vtáctva bola pripravená 
podľa kritérií PECBMS 2009.  Na výpočet celkového populačného indexu poľno-hospodárskych druhov 
(Gregory et al. 2005) boli použité zmeny početnosti na 24 druhov. Zmeny početnosti boli vyhodnotené 
samostatne pre celé Slovensko a samostatne pre lokality, kde boli uplatnené AE schémy.  

Zmeny početnosti poľnohospodárskych druhov vtákov 

V rámci hodnotenia na národnej úrovni boli zistené preukazné trendy u 10 druhov . 

Stabilný trend početnosti bol zistený u stehlíka obyčajného (Carduelis carduelis) a strnádky obyčajnej 
(Emberiza citrinella). Mierny pokles bol zistený u škovránka (Alauda arvensis), lastovičky (Hirundo 
rustica), pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torquata), kanárika poľného (Serinus serinus), hrdličky 
poľnej (Streptopelia turtur), penice obyčajnej (Sylvia communis) a cíbika chochlatého (Vanellus 
vanellus). Prudký pokles bol zistený u svrčiaka zelenkavého (Locustella naevia). U žiadneho druhu nebol 
trend klasifikovaný ako rastúci. U ostatných druhov bol trend nepreukazný. Celkovo sa tak negatívny 
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vývoj poľnohospodárskych vtákov na národnej úrovni u jednotlivých druhov podobá situácii inde 
v Európe, pričom viac klesajú počty ďalekých migrantov. 

Vyhodnotenie trendov druhov na plochách s aplikovanými agroenironmentálnymi schémami viedlo 
k zisteniu preukazných trendov u 9-ich druhov.  

Stabilný trend početnosti bol zistený u škovránka (Alauda arvensis) a strnádky obyčajnej (Emberiza 
citrinella). Mierny pokles bol u pŕhľaviara červenkastého (Saxicola rubetra), kanárika poľného (Serinus 
serinus), penice obyčajnej (Sylvia communis) a cíbika chochlatého (Vanellus vanellus). Veľký pokles bol 
zistený u svrčiaka zelenkavého (Locustella naevia). Mierny nárast bol u vrabca poľného (Passer 
montanus). Veľký nárast početnosti bol zistený u trasochvosta žltého (Motacilla flava). U ostatných 
druhov boli zistené trendy neisté. 

Celková situácia na plochách s aplikovanými AEP bola mierne lepšia ako na národnej úrovni. Aj na 
plochách s AEP prevažovali negatívne tendencie početnosti, avšak tento pokles bol často miernejší a u 
niektorých druhov početnosť neklesala vôbec v dôsledku šetrnejšieho hospodárenia na plochách s 
aplikovanými AEP. 

Index zmeny početnosti druhov poľnohospodárskej krajiny vysvetľuje zmeny v biodiverzite 
poľnohospodárskej krajiny zo širšieho pohľadu, lebo zmeny početnosti jednotlivých druhov sú 
rôznorodé. 

Na národnej úrovni od r. 2006 klesla početnosť vybraných druhov o 43 %. Ide o výrazný prepad 
napriek tomu, že prvé roky monitoringu početnosť vykazovala skôr stabilnú tendenciu.  Početnosť 
môže byť ovplyvnená aj počasím. Tento výkyv však nebol pozorovaný na plochách s aplikovanými AE 
podopatreniami. Je možné predpokladať, že tieto plochy aj mimo obdobia s vyšším úhrnom zrážok 
poskytujú vhodnejšie podmienky na hniezdenie. 

Negatívne zmeny početnosti boli menej výraznejšie na plochách s aplikovanými 
agroenvironmentálnymi schémami. V porovnaní s rokom 2006 u nich klesla početnosť vtáctva len o 28 
%. U viacerých druhov bol trend na plochách s aplikovanými AEP v porovnaní s národnou úrovňou 
pozitívnejší (škovránok, trasochvost žltý). Tieto pozitívne zmeny u niekoľkých druhov však nestačili na 
to, aby sa zabránilo poklesu celkového indexu druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny na plochách 
s AEP. Jednou zo skutočností bol negatívny trend u ďalekých migrantov. Pozitívne je, že súčasťou AEP 
boli aj platby podporujúce vzácne a ohrozené druhy vtáctva a aspoň na časti územia sa podarilo vhodne 
zacieliť hospodárenie. Preto nebol pokles populácií bežných druhov vtáctva na plochách s aplikovanými 
AEP taký prudký ako na národnej úrovni, resp. u niektorých druhov nebol pokles na plochách s 
aplikovanými AEP zistený vôbec, kým na národnej úrovni áno.  

Tab. č. 6/4  Index zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny. SR-zmena početnosti na národnej 
úrovni, AEP-zmena početnosti na plochách s aplikovanými agroenvironmentálnymi schémami. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SR 1,06581 1 1,0364 1,083 1,0569 0,9885 0,9975 0,856 1,0569 0,5286 0,569 

AEP 1,1104 1 1,1048 1,2759 1,2989 1,0409 1,1708 1,0009 0,9444 0,7825 0,7281 

 
Môžeme konštatovať, že implementácia opatrení v poľnohospodárstve, osobitne opatrenie 214, mali 
výrazný pozitívny vplyv na zvrátenie poklesu biodiverzity, hodnotenej prostredníctvom „Indexu 
zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny.“ 
  

 

 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

88 

 

ZVÝŠENIE ALEBO UDRŽANIE ÚZEMÍ S VYSOKOU PRÍRODNOU HODNOTOU  (HNV) - UDRŽANIE  POĽNOHOSPODÁRSKYCH 

ÚZEMÍ S VYSOKOU PRÍRODNOU HODNOTOU 

Stanovenie území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV) v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 
SR bolo implementované počas programového obdobia PRV 2007-2013. Podľa usmernenia EK bola v 
SR prijatá typológia poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou (MPRV SR,2014): 

Typ 1: Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie  (Biotopy prírodných a    
            poloprírodných trávnych porastov) 

Typ 2: Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou  poľnohospodárstva a s prírodnými 
            a štruktúrnymi prvkami  (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) 

Typ 3: Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s vysokým podielom  
            európskej alebo svetovej populácie (Lokality Natura 2000) 

Na vylúčenie duplicitného vykazovania výmery TTP lokalít Natura 2000 a HNVp 1 – biotopov prírodných 
a poloprírodných trávnych porastov -  boli v rámci LPIS zohľadnené prekrytia týchto území. Podrobný 
popis výmer jednotlivých typov je v Opatrení 214. 

Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných 
a poloprírodných trávnych porastov) HNVp Typ1 

Podkladom na hodnotenie HNVp Typ1 bola štúdia “Monitoring oblastí s vysokou prírodnou hodno-tou 
na Slovensku (2012-2015) (DAPHNE, 2015), pozorovaných na TTP definovaných ako oblasti s HNV. 

Základným ukazovateľom bola podobnosť druhového zloženia. Dáta pozostávali zo záznamov v troch 
časových obdobiach – referenčné z obdobia 1995 až 2004, prvé monitorovacie obdobie 2012 a druhé 
monitorovacie obdobie 2015. Na 92 % plôch nenastali významné zmeny a v 8 % nastali výrazné zmeny 
v druhovom zložení. 

Štúdia “Analýza HNV lúk ”(DAPHNE, 2016) sledovala zmeny na plochách TTP, kde boli a kde neboli 
aplikované AE schémy. Celkovo bolo analyzovaných 160 blokov LPIS, ku ktorým bolo naviazaných 95 
záznamov monitoringu. Celková plocha monitorovaných blokov bola 968 ha. 67 blokov LPIS bolo 
podporených a 93 nepodporených.  

Cieľom štatistickej analýzy bolo vyhodnotiť, či je rozdiel na územiach, na ktorých sa realizovalo AE 
opatrenie zamerané na Ochranu biotopov poloprírodných a prírodných TTP v porovnaní s ostatnými 
plochami. Parciálne hodnotenie kvality biotopu ukázalo rozdiel v prospech podporených plôch -76 % 
podporených plôch je v dobrom stave oproti 65% nepodporených. Celkové hodnotenie kvality biotopu 
ukázalo rozdiel v prospech podporených plôch: 70% podporených plôch je v dobrom stave oproti 64% 
nepodporených. 

Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a 
štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) HNVp Typ2                                              

Hodnotenie bolo vypracované formou expertnej štúdie “Posúdenie miery vplyvu PRV 2007-2013 na 
ochranu a zveľaďovanie prírodných zdrojov a krajiny vrátanie biodiverzity a území s vysokou prírodnou 
hodnotou v poľnohospodárstve” na ÚKE SAV (2016) .  

Podľa spôsobu hospodárenia s pôdou a prevažujúceho spôsobu osídlenia boli vyčlenené 4 základné 
typy HNVp Typ2. Celková výmera HNVp Typ2 bola 44 659 ha, z toho prekrytie s vrstvou LPIS predstavuje 
32 055,50 ha (71,78 %)). 

V PRV SR 2007-2013 nebolo žiadne opatrenie alebo operácia, ktorou by bola realizovaná priama 
podpora obhospodarovania HNVp Typ2. Pri hodnotení vplyvu programu bol analyzovaný súčasný stav 
obhospodarovania vo vzťahu ku konkrétnym AE podopatreniam. Základný ukazovateľ bola výmera 
HNVp Typ2.  
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V rámci terénneho mapovania HŠPK bolo v roku 2009-2011 v teréne podrobne mapovaných 593 z 
celkového počtu 3 014 lokalít HNVp Typ2, z ktorých bolo vybraných v roku 2016 stratifikovane 
náhodným výberom 40 lokalít, na ktorých bolo zopakované mapovanie. Na porovnanie boli vybrané 
plochy, ktoré boli podporené cez PRV i plochy bez podpory.  

Na hodnotenie “net” vývoja HNV2 podľa opatrení, AEP bola použitá metóda čistých účinkov programu, 
t.j. porovnanie podporených plôch s nepodporenými. Posudzovaný bol stav v roku 2011 so stavom v 
roku 2016 (na základe údajov o podpore ku koncu roku 2013).  

Ku koncu roku 2013 bolo cez agroenvironmentálne opatrenia podporených 10 078 ha pozemkov HNVp 
Typ2.  

AE opatrenia sa pozitívne prejavili na stave lokalít HNVp Typ 2 (Historické štruktúry poľno-

hospodárskej krajiny).  

Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s vysokým podielom európskej 
alebo svetovej populácie – Lokality NATURA 2000 (HNVp Typ3)                                              

V rámci PRV 2007-2013 bola poskytovaná osobitná podpora plochám NATURA 2000 v rámci 
samostatného opatrenia 213. Podporované bolo iba obhospodarovanie poľnohospodárskych pôd – 
TTP na územiach NATURA 2000 (ÚEV) patriacich do 4. a 5. stupňa ochrany.  S ohľadom na malú výmeru 
realizovanú v rámci opatrenia 213 (len 350,26 ha) môžeme uvažovať o rovnakom pozitívnom vplyve 
opatrenia na biotopy TTP ako pri opatrení 214. Vylúčenie chemických prípravkov a dodržiavanie 
pravidiel plynúcich z environmentálnej legislatívy dáva predpoklad na zachovanie biotopov TTP na 
podporovaných plochách. 

Príspevok opatrení 211 a 212 je najmä v tom, že podpora poľnohospodárov v znevýhodnených 
oblastiach stabilizuje aj oblasti typu HNVp, vrátane štruktúr HNVp Typ2, ktoré sú čiastočne mimo LPIS, 
ale sú súčasťou udržovanej poľnohospodárskej krajiny ako celku. Nezanedbateľná je táto podpora aj 
pre udržanie dobrého stavu biotopov TTP, ktoré sa nachádzajú najmä v LFA oblastiach. 

Môžeme konštatovať, že opatrenia, osobitne 214, prispeli k zlepšeniu/udržaniu stavu lokalít s 
vysokou prírodnou hodnotou (HNV) ako aj k zlepšeniu/udržaniu stavu biotopov na podporovaných 
plochách. 

 
ZMENY V ZNEČISTENÍ VODY NITRÁTMI A PESTICÍDMI - ZLEPŠENIE KVALITY VODY (ZMENA OBSAHU NITRÁTOV A 

PESTICÍDOV V POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VODÁCH) 

V rokoch 2007 až 2014 bola výmera zraniteľných oblastí z hľadiska ochrany vodných zdrojov na území 
SR rovnaká, t.j. 2 232 810,41 ha, čo predstavuje 45,53 % výmery územia SR. Do zraniteľných oblastí 
bolo zaradená výmera 1 517 624 ha (62 %) poľnohospodárskej pôdy. 

Kvalita podzemnej vody hodnotená na účely smernice Rady 91/676/EHS 

Kvalita podzemnej vody z hľadiska obsahu dusičnanov bola v rámci územia SR hodnotená na základe 
údajov z pozorovacej siete národného monitoringu kvality podzemnej vody na SHMÚ, a objektov 
účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie dusíkatých látok v rámci zraniteľných oblastí a z 
údajov o kvalite využívaných zdrojov pitných vôd jednotlivých vodárenských spoločností. Na potreby 
Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR boli vybrané ako najreprezentatívnejšie objekty 
VÚVH, ktoré boli navrhnuté priamo na potreby dusičnanovej smernice. Hodnotenie stavu podzemných 
vôd za obdobie 2012 – 2014 sa uskutočnilo v zmysle požiadaviek príručky na vypracovanie správ 
Nitrates Directive (91/676/CEE). Status and trends of aquatic enviroment and agricultural practice. 
Development guide for Members States reports. 2011. Výpočet trendov bol uskutočnený v súlade s 
manuálom Nitrates Directive (91/676/CEE). Status and trends of aquatic environemnt and agricultural 
practice. Development guide for Members States reports ( 2011) založený na zistení zmeny 
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koncentrácie dusičnanov (v mg/l) vo vybraných objektoch medzi dvoma sledovanými obdobiami (2008 
– 2011 a 2012 – 2014). 

 
Tab. č. 6/5 Analýza trendu vývoja koncentrácií dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 podľa 
produkčných blokoch – s celým LPIS 

Kultúra Počet sond Ha 
Pokles N Bez zmeny Nárast N 

Počet sond Ha Počet sond Ha Počet sond Ha 

OP 415 31112,07 202 15253,46 44 2653,74 169 13204,87 

TTP 32 813,29 20 583,78 3 45,98 9 183,53 

VIN 1 17,97 1 17,97 -  -  -  -  

Spolu 448 31943,33 223 15855,21 47 2699,72 178 13388,4 

Zdroj: databáza sond VÚVH a LPIS 

 
Mapa č. 6/1 Trend vývoja koncentrácií dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 na všetkých 
plochách LPIS (národná úroveň) 

Zdroj: VÚVH, upravené 

Len na 20 blokoch sme identifikovali prekrytie sond VÚVH s produkčnými blokmi LPIS, na ktorých bolo 
realizované AE opatrenie, čo je pre štatistické vyhodnotenie nedostačujúce. Ale aj tak na 70% týchto 
plôch došlo k poklesu koncentrácie dusičnanov. 
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Tab. č. 6/6 Analýza trendu vývoja koncentrácií dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 podľa 
produkčných blokoch s AE opatreniami 

Kultúra 
Počet 
sond 

Pokles N Bez zmeny Nárast N 

Počet sond Počet sond 
Počet 
sond 

OP 11 6 2 3 

TTP 8 7 - 1 

VIN 1 1 - - 

Spolu 20 14 2 4 
Zdroj: VUVH a LPIS 

Kvalitatívne hodnotenie účinkov opatrení osi 2 sa opieralo o hodnotenia z hľadiska zníženia zaťaženia 
pôdy rezíduami pesticídov, zníženia vodnej erózie a príspevku k tvorbe organickej hmoty v pôde, z 
hľadiska chemizmu pôd a znižovania prenosu škodlivín do podzemnej a povrchovej vody na základe 
správy „Ukazovatele hodnotenia PRV 2007-2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na 
poľnohospodársku pôdu“ (NPCC-VÚPOP,2015). Z analýzy 318 monitorovacích stanovíšť a 21 stanovíšť 
v rámci kľúčových lokalít “Čiastkového monitorovacieho systému Pôda“ vyplynuli hodnotenia 
environmentálneho efektu opatrení PRV2007-2013. 

Tab. č. 6/7 Hodnotenie vybraných AE opatrení PRV2007-2013 

214 AE opatrenia 
  
  

Zníženie zaťaženia 
pôdy rezíduami 
pesticídov 

Zníženie rizika  
vzniku erózie 
pôdy 

Zvýšenie obsahu 
POH v pôde 
  

Priemer 
  
  

IP vo vinohradníctve 2 2 1 1,66 

IP v ovocinárstve 2 3 1 2 

IP v zeleninárstve 2 1 1 1,33 

Ekologické poľnohospodárstvo         

 - orná pôda 3 2 2 2,33 

 - zelenina 3 2 1 2 

 - ovocné sady 3 3 2 2,66 

 - vinohrady 3 2 2 2,33 

 - TTP 3 3 3 3 

Ochrana proti erózii na OP         

 - stabilizačný osevný postup 1 2 2 1,66 

 -prijateľná veľkosť parcely 1 2 2 1,66 

Ochrana proti erózii - vinohrady 1 2 2 1,66 

Ochrana proti erózii - sady 1 3 2 2 

Zatrávňovanie ornej pôdy 3 3 3 3 
Zdroj: NPCC-VÚPOP, 2015 

Najsilnejší vplyv na obmedzenie dosahu hnojenia, pesticídov a erózie, spolu s tvorbou pôdnej 
organickej hmoty, má podopatrenie Ekologické poľnohospodárstvo a Zatrávnenie TTP v rámci 
opatrenia 214. U opatrenia 213 platí zákaz hnojenia priemyselnými hnojivami, ako aj použitia 
pesticídov a herbicídov. 

S ohľadom na limity hnojenia na TTP, ktoré sú spojené nielen s dodržiavaním GAEC a SMR, 
obmedzeniami v zónach NATURA 2000 a oblastiach ochrany vodných zdrojov, je prioritnou motiváciou 
poľnohospodárov optimalizovanie hnojív a pesticídov na ornej pôde. Na TTP sa dlhodobo nerealizuje 
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nadmerné hnojenie ani využívanie pesticídov, osobitne nie na pasienkoch. Povrchové vody sú 
ohrozené v malej miere, nakoľko platia ochranné zóny pri vodných tokoch v rámci štandardných 
podmienok podpory.  

Môžeme konštatovať, že poľnohospodári znížili množstvo dusíkatých hnojív aplikovaných na 
podporených plochách. Znížená aplikácia dusíkatých hnojív a zmeny v obsahu dusičnanov v pôde 
mali pozitívny vplyv na zmeny úrovne dusičnanov v podzemných a povrchových vodách. 

 
ZÁVER K HO3 POĽNOHOSPODÁRSTVO 

Implementácia opatrení osi 2 v poľnohospodárstve sa prejavila v rôznej miere, v závislosti od opatrení, 
na znížení poklesu biodiverzity, udržaní území HNVp ako aj vplyvu na zníženie množstva dusičnanov vo 
vodných zdrojoch. Nakoľko merateľnou hodnotou bola výmera aplikovaných opatrení, aj tento faktor 
mal vplyv na výsledok účinnosti osi 2 na poľnohospodárstvo. 

Tabuľka zobrazuje odhadované vplyvy opatrení 211, 212, 213 a 214 na poľnohospodársky pôdny fond. 

Tab. č. 6/8 Hodnotenie vplyvu opatrení 211,212,213, a 214 (P-primárny, S-sekundárny, N-takmer žiadny) 

Opatrenie Pozitívny vplyv opatrenia na hodnotiace kritériá 

Zníženie 
poklesu 
biodiverzity 

Udržanie 
poľnohospodárskych 
území s vysokou 
prírodnou hodnotou 

Zníženie 
množstva 
dusičnanov v 
povrchovej a 
podzemnej 
vode. 

211 S S N 

212 S S N 

213 P P P 

214 P P P 

Z údajov uvedených v predchádzajúcej tabuľke vyplýva, že opatrene 214 malo najvýznamnejší vplyv 
tak na zníženie poklesu biodiverzity, ako aj na udržanie poľnohospodárskych území s vysokou 
prírodnou hodnotou (HNVp). Najvýznamnejšie tiež prispelo k zníženiu množstva dusičnanov v 
povrchovej a podzemnej vode. Opatrenie 213 malo veľmi malú výmeru, a tak sa jeho pozitívny efekt 
prejavil vo všetkých hodnotených oblastiach len minimálne. Opatrenia 211 a 212 prispeli najmä k 
pokračovaniu hospodárenia v znevýhodnených oblastiach, pričom ich vplyv na biodiverzitu a HNVp bol 
sprostredkovaný. 

Opatrenia 211, 212, 213 a 214 v poľnohospodárstve prispeli k zníženiu poklesu biodiverzity, udržaniu 
poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou ako aj zníženiu množstva dusičnanov v 
povrchovej a podzemnej vode. 

 
Lesné hospodárstvo/ lesné územia 

Analýza 

V rámci osi 2 bola vytvorená kombinácia lesníckych opatrení (221, 224, 225, 226), ktorá v rámci 
zlepšenia životného prostredia mala prispieť k ochrane biodiverzity, zachovaniu území s vysokou 
prírodnou hodnotou, zníženiu rizikám znečistenia vôd a nadmernej degradácii pôdy zavádzaním 
lesohospodárskych postupov, ako aj preventívnych opatrení. Výsledkom vybranej kombinácie opatrení 
malo byť zlepšenie súčasného stavu lesov, ktoré výrazne posilnia ekologickú stabilitu krajiny 
a zamedzia postupnému poklesu vzácnych biotopov.  

Kombinácia a zameranie uvedených opatrení vytvorili predpoklady na dosiahnutie významného 
príspevku k cieľu osi 2 „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým 
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dosahom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny“. Finančné alokácie zodpovedali prioritám 
lesného hospodárstva. Najvyššie alokácie boli pre opatrenie 226 Obnova lesného potenciálu 
a zavedenie preventívnych opatrení. 

Opatrenie 
Percentuálny podiel na alokácii 
verejných prostriedkov  pre os 2 

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 0,09 % 

NATURA 2000 - lesná pôda 0,41 % 

Leso-environmentálne platby 0,07 % 

Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych opatrení 12,36 % 

Dosiahnuté výstupy a výsledky vyššie uvedených opatrení sú podrobne zhodnotené v časti 6.2 
hodnotiacej správy ex-post.  

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku č.3 pre lesné územia: 

PRÍSPEVOK PROGRAMU K ZVRÁTENIU POKLESU BIODIVERZITY  - INDEXU ZMENY POČETNOSTI LESNÝCH DRUHOV 

VTÁCTVA NA PODPORENOM ÚZEMÍ 

Biodiverzita bola hodnotená prostredníctvom zmien početnosti (odhady trendov) bežných druhov 
vtáctva. Monitoring trendov bežných druhov vtáctva vykonáva každoročne organizácia SOS/BirdLife 
Slovensko (Ridzoň, J. a kol. 2016). V rokoch 2005 – 2015 bolo v rámci monitoringu trendov bežných 
druhov vtáctva zaznamenaných na Slovensku 117 – 160 druhov vtáctva (8530-18597 jedincov). Kvôli 
nedostatočným dátam u časti druhov však boli trendy hodnotené len u 102 z nich, v lesných biotopoch 
sa hodnotilo iba 27 druhov. 

Celkovo po vyhodnotení indexu zmien početnosti lesných druhov vtáctva vykazuje početnosť klesajúcu 
tendenciu. Oproti porovnávaciemu základu (rok 2005) sa početnosť všetkých druhov zahrnutých 
v indexe lesných druhov znížila o viac ako 20 %. Je možné, že skutočný pokles bude o niečo miernejší 
v dôsledku toho, že stav početnosti vtáctva v r. 2005 mohol byť súčasťou pozitívnej fluktuácie, tak ako 
v r. 2013 nižší stav mohol byť spôsobený nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Za celkovým 
poklesom je však podľa stanoviska expertov (SOS BirdLife) rozpad horských smrečín a následná ťažba 
kalamít a veterných polomov v predošlých rokoch, ktoré spôsobili rozpad lesa na niektorých 
monitorovaných transektoch (napríklad na Orave alebo v Stolických vrchoch).  

Dosah lesného hospodárstva resp. odstraňovania kalamít v hospodárskych lesoch ilustruje aj 
porovnanie zmien početnosti na indexe početnosti lesných druhov vtáctva zúženého na 18 druhov pri 
porovnaní na národnej úrovni a na plochách s aplikovanými lesnícko-environmentálnymi opatreniami 
resp. platbami (LEP). Pri tomto porovnaní je zrejmé, že v prípade plôch s aplikovanými LEP početnosť 
lesných druhov vtáctva vykazovala skôr stabilnú, resp. fluktuujúcu tendenciu, kým na národnej úrovni 
celkovo aj pri tomto obmedzenom výbere druhov bola evidentná celková klesajúca tendencia 
početnosti vtáctva z vyššie uvedených dôvodov.  

Z údajov uvedených v posudzovaní na úrovni opatrení a z použitej literatúry jednoznačne vyplynulo, 
že implementácia lesnícko-environmentálnych opatrení v lesných ekosystémoch (najmä opatrenia 
224 a 225) mali výrazný pozitívny vplyv na zvrátenie poklesu biodiverzity, hodnotenej 
prostredníctvom „Indexu zmeny početnosti lesných druhov vtáctva“. 
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ZVÝŠENIE ALEBO UDRŽANIE ÚZEMÍ S VYSOKOU PRÍRODNOU HODNOTOU (VPH ALEBO HNV) - UDRŽANIE LESNÝCH 

ÚZEMÍ S VYSOKOU PRÍRODNOU HODNOTOU 

Na hodnotenie HNV v lesných ekosystémoch sa použili vybrané ukazovatele stavu lesných 
ekosystémov na vybraných územiach s vysokou prírodnou hodnotou. Na vyhodnotenie odpovedi na 
hodnotiacu otázku HO3 sa použili ukazovatele: zastúpenie drevín a zásoba lesa. Podkladové údaje 
k tomuto vyhodnoteniu sú obsiahnuté vo vyhodnotení PRV na úrovni opatrení a v použitej literatúre 
(najmä Kulla a kol., 2015) 
 
Trend v zastúpení hlavných drevín: 

Pri analýzach vývoja sa použili rovnaké postupy ako pri porovnaní na celom Slovensku a na územiach 
s opatreniami 224, 225 a 226. Na porovnanie sa použili dve rozhodujúce dreviny smrek a buk, ktoré 
majú na území Slovenska najvyššie zastúpenie (Kulla a kol., 2015). 

Definovanie trendu zastúpenie smreka a buka na územiach s vysokou prírodnou hodnotou (HNV) je 
strategicky dôležité, lebo dáva informáciu o stabilite takýchto území, ale následne aj o potenciálnych 
zmenách (pozitívnych alebo negatívnych ) v sledovaných územiach HNV. Základom pre takúto analýzu 
boli údaje NLC Zvolen (Kulla a kol., 2015). 

Na úrovni porovnávacej hladiny „lesy Slovenska“ v sledovanom období je porovnanie trendov smreka 
a buka nasledovné. Zastúpenie smreka kleslo za sledované obdobie o 2,5 percentuálneho bodu, pri 
čom však jeho základ bol relatívne vysoký 31,1 % v r. 2007.  U buka bol základ podobný 30,9 % (2007), 
ale jeho trend mal stúpajúci charakter o 1,0 percentuálneho bodu. 

Pri porovnávaní uvedených atribútov podľa jednotlivých opatrení sa ukázalo, že u smreka mal trend 
zastúpenia klesajúci charakter, a to u všetkých opatrení ( 224 o 0,5 %, 225 o 1,4 %, 226 až o 4,6%). 

Naproti tomu zastúpenie buka malo podľa jednotlivých opatrení varírujúci trend. Pri opatrení 224 bol 
trend takmer bez zmeny (pokles o 0,2%), pri opatrení 225 a 226 bol však trend stúpajúci o 0,8 resp. 1,7 
%). 

Z tejto analýzy je zrejmé, že porovnanie trendov zastúpenia dvoch hlavných drevín na úrovni Slovenska 
a na úrovni opatrení 224, 225, 226, na územiach s HNV nepotvrdilo pozitívny resp. negatívny  vplyv 
opatrení na stav HNV území. Potvrdilo však fakt, že klesá zastúpenie smreka (najmä v rizikových 
oblastiach – horské lesy) a stúpa zastúpenie buka, čo ma principiálne pozitívny a stabilizačný vplyv na 
HNV územia. 

Trend v zásobách hlavných lesných drevín: 

Zásoba dreviny v poraste predstavuje sumu objemov jednotlivých stromov danej dreviny na danej 
výmere porastu. Pre porovnanie zásob medzi jednotlivými územiami je vhodná charakteristika zásoby 
dreviny na hektár (Kulla a kol., 2015). 
Najnižšiu hektárovú zásobu na územiach s vysokou prírodnou hodnotou dosahuje drevina smrekovec. 
Za ním nasledujú dreviny v tomto poradí: dub, borovica, smrek a najvyššiu hektárovú zásobu má jedľa. 
Zrejmý je mierny trend poklesu zásoby smreka a vzostupu ostatných drevín najmä buka, duba 
a smrekovca. 

V prípade území s VPH, kde sa realizovalo opatrenie 224, dosahovala najvyššiu hektárovú zásobu jedľa 
a najnižšiu zásobu na hektár mala drevina dub. Na územiach, na ktorých sa realizovalo opatrenie 225, 
je hektárovou zásobou najvyššie jedľa, nasleduje buk a smrek sa už dostáva za buk. Trendy sú opäť 
priaznivé, hektárové zásoby majú vzostupný trend. Na územiach, kde sa realizovalo opatrenie 226, je 
hektárovou zásobou opäť najvyššie jedľa, nasleduje smrek. Ide prevažne o horské oblasti s vysokým 
prirodzeným alebo umelým podielom smreka. To, že ide o problematické oblasti zasiahnuté 
kalamitami má za následok, na rozdiel od predchádzajúcich opatrení, trend poklesu priemerných 
hektárových zásob u niektorých drevín. 
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Na bazálne porovnanie sa zvolili dve rozhodujúce dreviny s najvyšším zastúpením v lesoch Slovenska, 
t.j. smrek a buk. Podrobné údaje sú obsiahnuté v publikácii Kulla a kol., 2015 

Vývoj hektárových zásob smreka na území Slovenska má v období 2007 až 2014 vyrovnaný, resp. 
mierne stúpajúci trend. Na územiach s vysokou prírodnou hodnotou je zásoba smreka od roku 2007 
viac-menej stabilizovaná, mierny pokles je badateľný len pri opatrení 226, t.j. v kalamitných územiach.  

Aj v prípade buka celková aj hektárová zásoba na všetkých sledovaných územiach, vrátane opatrenia 
226, za obdobie 2007 až 2014 rástla. Z pohľadu dosahovania cieľov stanovených jednotlivými 
opatreniami je vzostupný vývoj zásob buka priaznivý. 

Súhrnne možno skonštatovať priaznivý trend vývoja sledovaných ukazovateľov, dôležitých pre 
hodnotenie priaznivého stavu. V prísne chránených územiach, ktorých sa opatrenie dotýka, zásoba 
(celková aj hektárová) stúpa, a to dokonca aj u smreka, ktorý je najviac ohrozený kalamitami. U jedle 
je tento vzostup ešte výraznejší. Veľmi výrazný vzostup zásob je pozorovateľný u buka.  

Na územiach s nižším stupňom ochrany, kde sa nachádzajú UEV a CHVÚ, implementácia opatrení 
umožnila jemnými lesníckymi zásahmi udržiavať lesy v štádiu podobnému klimaxovým lesom, čo je v 
prípade chránených území výhodné. Dáta ukazujú, že na plochách s opatrením 225 došlo na územiach 
s VPH k určitému nárastu hektárových zásob u všetkých drevín s výnimkou duba, čo možno pripísať aj 
pozitívnym dosahom realizácie opatrenia.  

Celkovo možno konštatovať, že na najväčšej výmere boli zaznamenané priaznivé posuny rozloženia 
zásob a to najmä pokles pri ihličnanoch a nárast pri listnatých drevinách, najmä buka, ktorý má zo 
všetkých listnatých drevín lepšiu odolnosť a produkčný potenciál v podmienkach klimatickej zmeny. 

Z uvedených údajov vyplýva, že aktivity implementované v lesoch v rámci opatrení 224, 225 a 226 
mali pozitívny vplyv na udržanie lesných území s vysokou prírodnou hodnotou, nespôsobili však 
výrazný (zásadný) nárast ich výmery, alebo významné zlepšenie ich stavu. 

 
ZMENY V ZNEČISTENÍ VODY NITRÁTMI A PESTICÍDMI - ZLEPŠENIE KVALITY VODY (ZMENA OBSAHU NITRÁTOV 

A PESTICÍDOV V POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VODÁCH) 

Z hľadiska znečisťovania podzemných vôd má opodstatnenie hodnotiť v lesnom hospodárstve vplyv 
hnojenia a vplyv použitia pesticídov v lesných porastoch. Podkladové informácie sú obsiahnuté 
v použitej literatúre (najmä Kulla a kol., 2015) 

V posledných rokoch je v SR celkový trend obsahu dusičnanov v podzemných a povrchových vodách 
klesajúci. Okrem iných vplyvov k tomu prispievajú aj lesnícke opatrenia osi 2, najmä opatrenia 221, 224 
a 225, aj keď na poľnohospodárskej pôdy výmera nie je významná (255 ha), ale na lesnom pôdnom 
fonde ide o dosť významný príspevok (35 684 ha). Príspevkom je najmä úplné vylúčenie používania 
hnojív a pesticídov v opatrení 224, ale  aj výrazné obmedzenie používania takýchto látok nebezpečných 
pre kvalitu vôd v opatrení 225. Opatrenie 226 umožňovalo používanie pesticídnych prípravkov 
v ochrane lesa, ale prioritou boli ekologicky vhodné preparáty (uprednostňovanie biopreparátov, 
biotechnických prípravkov a feromónov). Významný vplyv na redukciu negatívnych dosahov aplikácie 
pesticídov na lesné prostredie a následne na kvalitu povrchových a podzemných vôd má fakt, že 
v lesnom hospodárstve sa pesticídy v jednom roku nepoužívajú opakovane na tej istej ploche, vo 
viacročnom opakovaní sa nepoužívajú na tej istej ploche a pri aplikáciách sa používajú úsporné 
technológie (ULV). 

V lesnom hospodárstve sa vôbec nepoužívajú hnojivá (s výnimkou lesných škôlok) a pri revitalizačných 
opatreniach sa aplikujú pôdne živiny definované na základe pedologických rozborov, t.j. aplikácia 
predstavuje dopĺňanie chýbajúcich minerálov a živín a nie plošné hnojenie dusíkom, draslíkom či inými 
látkami typickými pre hnojenie v poľnohospodárstve. Ani v budúcnosti sa nepredpokladá realizácia 
opatrení, ktoré by mali dosah na zmenu bilancie N a P v lesnom hospodárstve. 
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Spotreba insekticídov na Slovensku za celé sledované obdobie (2007 až 2014) dosiahla na 1000 ha 
objem 34,9 kg, u herbicídov 6,6 kg, u fungicídov  a 49 kg  u insekticídov. Pri tom na územiach 
s implementáciou opatrení 224, 225 a 226 to bol za celé obdobie (2007-2013) na 1000 ha lesov objem 
24,4 kg u herbicídov,  2,8 kg u fungicídov a 56,1 kg u insekticídov. Pri tom súhrnne sa v lesnom 
hospodárstve Slovenska použilo v priemere na 1000 ha lesov 90,47 kg pesticídov, ale na územiach 
s aplikáciou opatrení 224, 225 a 226 iba 83,35 kg pesticídov na 1000 ha. Treba pripomenúť, že v rámci 
lesníckych opatrení osi 2 sa 88,1  % všetkej pesticídnej chémie (herbicídy, insekticídy, fungicídy) použilo 
pri opatrení 226 tak, ako to podrobne uvádzajú zdroje NLC (Kulla a kol., 2015).  

Nepriamy sekundárny priaznivý vplyv na kvalitu vody možno predpokladať aj v časti opatrení 
zameraných na investície v rámci osi 1- opatrenie 122, najmä do modernizácie strojov a technológie 
na ťažbu, približovanie a dopravu dreva, kde nové ekologické stroje a zariadenia sú výrazne 
bezpečnejšie na ochranu vôd ako staré stroje a technológie. 

Súčasne treba zdôrazniť, že na zvyšovanie kvality podzemných a povrchových vôd pozitívne pôsobí 
samotný les, pokiaľ je ekologicky stabilný a trvalo udržateľne obhospodarovaný. Vodozádržná 
a vodočistiaca schopnosť lesov, ale aj ich schopnosť zadržiavať vodu a spomaľovať jej povrchový odtok, 
je významným príspevkom lesných ekosystémov k zlepšeniu kvality vôd v krajine. Samotné opatrenia 
224,225 a 226 boli zamerané na vytváranie alebo udržanie stabilných lesných ekosystémov, schopných 
plniť všetky verejnoprospešné funkcie lesa vrátane vodozádržnej a pôdoochrannej funkcie. Možno 
teda konštatovať, že implementácia týchto opatrení na celkovej výmere takmer 433 tis. ha výrazne 
prispela k ochrane vôd, a to takmer na 23 %-ách výmery všetkých lesov na Slovensku len v tomto 
programovacom období. 

Opatrenia osi 2 implementované v lesnom hospodárstve, najmä v súvislosti s ich ekologickým 
zameraním (zákaz, obmedzenie alebo minimalizácia využívania pesticídov a hnojív), prispeli 
významnou mierou k zlepšovaniu kvality vody. Súčasne treba zdôrazniť, že na samotné zvyšovanie 
kvality vôd mal najvýznamnejší vplyv fakt, že lesnícky orientované opatrenia podporili priaznivý 
zdravotný stav lesov a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie na celkovej výmere 433 tis. ha, čo 
zásadným spôsobom podporilo posilnenie vodohospodárskej funkcie lesov na Slovensku. 

K naplneniu prioritnej oblasti ochrana a zveľadenie prírodných zdrojov a krajiny nepriamo prispela aj 
implementácia opatrenia 122, v rámci osi 1. Toto opatrenie podporilo investície do lesnej techniky 
s prioritným cieľom nahradiť zastaranú lesnícku techniku novou a ekologickejšou a nahradiť staré 
technológie novými, ekologickejšími.  

K pozitívnemu naplneniu obsahu HO3 prispeli v lesníckom sektore aj vzdelávacie a informačné aktivity 
zamerané na trvalo udržateľný manažment prírodných zdrojov, využívanie výrobných postupov 
kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu v rámci 
opatrenia Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.  

 
ZÁVER K HO3 LESNÍCTVO 

Implementácia jednotlivých lesníckych opatrení v rámci osi 2 mala rôzny vplyv na podporu ochrany 
a zveľadenia prírodných zdrojov a v konečnom dôsledku aj na ekologickú stabilitu krajiny. Jednoznačné 
definovanie pozitívneho vplyvu opatrení môže dokumentovať analýza vplyvov, zahŕňajúca jednak 
výmeru územia, na ktorých sa opatrenie implementovalo, ale následne aj definovanie primárnych a 
sekundárnych pozitívnych vplyvov na napĺňanie hodnotiacich kritérií. Špecifikom týchto opatrení bol 
totiž fakt, že všetky prispievali k napĺňaniu hodnotiacich kritérií, ale na rôznej ploche (výmere v ha), 
na rôznej úrovni a rôznou intenzitou. Preto bolo hodnotenie vplyvu opatrení na napĺňanie kritérií 
rozdelené do troch úrovní na primárne pozitívny vplyv, sekundárne pozitívny vplyv a na takmer žiadny 
vplyv. Ani jedno z hodnotených opatrení nemalo na hodnotiace kritériá „jednoznačne negatívny“ 
vplyv. 
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V nasledujúcej tabuľke sú syntetizované všetky rozhodujúce dáta na vyhodnotenie vplyvu Opatrení 
221,224,226,226 na ochranu a zveľaďovanie prírodných zdrojov a krajiny vrátane biodiverzity a území 
s vysokou prírodnou hodnotou v lesnom hospodárstve. 

Opatrenie Výmera 
implementácie 
Opatrenia (ha) 

Pozitívny vplyv opatrenia na hodnotiace kritériá 

ochrana 
biodiverzity 

podpora území 
HNV 

zlepšenie 
kvality vody 

Ekostabilita 
krajiny 

221 255 ha S N P P 

224 19 132 ha P P P P 

225 16 552 ha P P P P 

226 396 842 ha S S S P 
Legenda: Hodnotenie vplyvu P-primárny, S-sekundárny, N-takmer žiadny) 
Údaje: PPA, Ex-post hodnotenie Opatrenia 221,224,225,226 

Z údajov uvedených v predchádzajúcej tabuľke vyplýva, že opatrenia 224 a 225 mali významný 
pozitívny vplyv na všetky rozhodujúce hodnotiace kritériá, ale ich priestorová pôsobnosť (výmera v ha) 
bola relatívne nízka. Naproti tomu opatrenie 226, ktorého priestorové pôsobenie bolo najväčšie, malo 
primárne najpozitívnejší vplyv na ekologickú stabilitu krajiny. Na ostatné kritériá malo sekundárny 
vplyv. Úplne špecifickým opatrením bolo opatrenie 221, ktorého hlavným prínosom bolo nahradenie 
poľnohospodárskych kultúr lesnými spoločenstvami, čo samo o sebe prináša zásadný pozitívny vplyv 
na väčšinu parametrov hodnotenia ekologickej stability krajiny. V porovnaní s ostatným lesnícky 
zameranými opatreniami v osi 2 však jeho vplyv nemožno považovať za dôležitý, ani z hľadiska výmery 
ani z hľadiska eko-efektu. 

Implementácia ekologicky orientovaných opatrení v lesnom hospodárstve (221, 224, 225 a 226, 
s prihliadnutím aj na opatrenie 122 z osi 1), u ktorých bola explicitne akcentovaná ochrana 
a zachovanie biodiverzity, implementácia šetrných metód hospodárenia a trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov, priniesla očakávaný výstup v podobe zintenzívnenia ochrany a stabilného 
zveľaďovania prírodných zdrojov a krajiny. 

Vzhľadom na to, že opatrenia sa implementovali v lesných ekosystémoch a na lesnom pôdnom 
fonde, t.j. v dlhovekých spoločenstvách možno očakávať, že pozitívne vplyvy dosiahnutých 
výsledkov budú mať dlhodobý stabilný pozitívny trend, a že pozitívny efekt implementovaných 
opatrení sa bude s vekom lesných spoločenstiev zvyšovať až do doby ich biologickej zrelosti, resp. 
rozpadu lesných spoločenstiev a ich obnovy. 
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HO4: Do akej miery prispel program k dodávkam obnoviteľnej energie? 

Dosahový ukazovateľ 7: zvýšenie produkcie OZE 

Odpoveď na hodnotiacu otázku č.4  

PRV SR 2007 – 2013 mal v rámci osi 1, 2 a osi 3 zakomponované opatrenia na zvýšenie produkcie 
obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“). Opatrenia smerujúce k zvýšeniu OZE možno rozdeliť 
na primárne určené na rozvoj využitia OZE (os 1 a os 3) a opatrenia, ktoré sekundárne podporovali 
novú tvorbu OZE (os 2). V rámci osi 1 okrajovo podporilo tvorbu OZE aj opatrenie 121, kde žiadatelia 
v 3 prípadoch ako súčasť projektov mali zriadenie geotermálneho vrtu. Udávaný výkon je cca 2000kW 
za všetky projekty spolu. Efekty z tejto časti investície sa ale ďalej nesledovali. Ďalej to boli investície 
do obnoviteľných zdrojov energie ako súčasť investície do modernizácie poľnohospodárskych 
podnikov, t.j. technológií na alternatívne spôsoby vykurovania a výroby elektrickej energie. Investície 
do obnoviteľných zdrojov energie boli však v týchto prípadoch určené len na vlastnú potrebu 
žiadateľov. Nezanedbateľným príspevkom programu na zvyšovaní produkcie OZE mali žiadatelia 
v rámci výziev na opatrenie 122 – Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov. Identifikovaných bolo 49 
projektov s výškou oprávnených nákladov 8 313 tis. EUR a schváleným príspevkom vo výške 4 125 tis. 
EUR. Tieto projekty vykázali min 5% podiel tržieb po realizácii projektu z OZE. Spravidla projekty 
obsahovali kombináciu technologických zariadení, dopravných prostriedkov a multifunkčných 
prostriedkov na prácu v lese. 

Riadiaci orgán uskutočnil spolu 5 výziev na opatrenie 123 - Pridávanie hodnoty do produktov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva za celé programové obdobie. Oprávnenými žiadateľmi boli 
potravinárske a lesnícke podniky. Spolu bolo financovaných 28 projektov v celkovej výške 11 775 368,- 
EUR, z toho príspevok spolufinancovania vo výške 5 887 684,- EUR tvoril 50% z celkovej výšky 
projektov. Projekty boli zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu objektov a nákup 
technológií na spracovanie biomasy. Z dostupných podkladov a prehľadu projektových zámerov 
vyplýva, že žiadatelia obstarávali najmä: 

 Štiepkovače  

 Technológie na výrobu peliet 

 Výstavbu haly na štiepku a halu na výrobu štiepky 

 Dopravné prostriedky na drevnú surovinu 

Uskutočnené investície vytvorili predpoklady na budúce zvýšenie príjmov žiadateľov, nakoľko sa 
zvyšuje potenciál drevnej hmoty určenej na výrobu štiepky a palivového dreva (viď časť neprojektové 
podpory). Vo výsledku cez opatrenie 123 PRV SR 2007 – 2013 prispel k produkcii OZE tak, že podporil 
producentov drevnej hmoty finančnými prostriedkami na nákup technológií na spracovanie drevnej 
hmoty a výstavbu budov určenej na jej spracovanie. 

V rámci osi 3 Riadiaci orgán uskutočnil 4 výzvy na opatrenie 311 - Diverzifikácia smerom k 
nepoľnohospodárskym činnostiam, z ktorých reálne 2 výzvy boli zamerané na oblasť výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
Uvedené opatrenie bolo kľúčové pre implementáciu cieľa PRV SR 2007 – 2013 (investície do výrobných 
a predajných objektov na výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru, vrátane výroby energie z OZE) 
smerujúceho k rozvoju využitia OZE na Slovensku. Koncepčný model opatrenia očakával efekty 
v dosiahnutí alternatívnych príjmov z výroby elektrickej energie a tepla z OZE a zároveň podporil 
zachovanie zamestnanosti na vidieku. Reálnymi výstupmi projektov boli bioplynové stanice na výrobu 
bioplynu z odpadov vlastnej živočíšnej výroby (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) z obecného, 
biologicky rozložiteľného, odpadu vhodného na výrobu bioplynu (dendromasa, zelená hmota a pod.), 
z odpadov rastlinnej výroby ako aj špecifických odpadov z potravinárskej výroby a kafilérií. Výsledkom 
však bola skutočnosť, že žiadatelia využívali ako surovinu produkty rastlinnej výroby, čo nebolo cieľom.  
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V rámci 1. výzvy v r. 2008 nebol určený finančný limit na projekt, ktorý už v 2. výzve v r. 2010 bol určený 
vo výške 25 mil. EUR. Kritériá na hodnotenie projektov vo výzvach neboli rovnaké, v 1. výzve bola 
podpora zacielená na spracovanie odpadov vlastnej ŽV (vyššie bodové ohodnotenie), čo však bolo v 2. 
výzve vynechané a vytvorilo tak tlak na pestovanie plodín s presným určením na spracovanie 
v bioplynových staniciach. Negatívom použitých kritérií bolo, že vyrobenú energiu z OZE podporený 
subjekt mohol využiť na vlastné účely na menej ako 50% a ostatnú musel predať, čo mohlo odradiť 
niektoré subjekty od podania projektov (súvis s veľkosťou investície do bioplynovej stanice).  

V rámci 1. výzvy v r. 2008 bolo prijatých 9 projektov na bioplynové stanice v celkovej hodnote                    
11 966 342,- EUR. V rámci výzvy v r. 2010 bolo prijatých 36 projektov na výstavbu bioplynových staníc 
v hodnote 52 204 568,- EUR. Vo výsledku prostredníctvom opatrenia 311 bolo podporené vybudovanie 
18 bioplynových staníc s celkovým inštalovaným výkonom 12,7 MW el. energie a 1 geotermálny vrt. 
Z modelu výkonu BPS možno predpokladať, že energetický príspevok z OZE bude dosahovať výšku cca 
800tis. GJ/rok. Z dostupných zdrojov nie je možné určiť presnú hodnotu. Významným príspevkom je 
teda využitie OZE priamo vo výrobe, zníženie nákladov na energie podniku, dodatočné tržby za predanú 
voľnú vyrobenú energiu a v neposlednom rade efektívne využitie vlastného odpadu z prvovýroby. 

Z dostupných zdrojov* vyplýva, že PRV SR 2007–2013 prispel k produkcii OZE prostredníctvom 
výstavby 18 bioplynových staníc, čím sa do roku 2015 ustálil ich počet na čísle 111 BPS s úhrnným 
výkonom 103 MW a plánovanou ročnou výrobou 810 526 MWh elektrickej energie. Podiel výroby BPS 
financovaných z PRV SR 2007 – 2013 je cca 12% na celkovej produkcii bioplynu z OZE na Slovensku. 

*http://www.energie-portal.sk/Dokument/bioplynove-stanice-v-sr-100191.aspx 

Okrem priamej podpory produkcie energie z OZE cez projekty výstavby bioplynových staníc a projektu 
na geotermálny vrt, opatrenie 311 podporilo zmiešané projekty, kde cez mix podporovaných aktivít 
smerovala podpora na nákup technológií na spracovanie biomasy (štiepkovače, stroje na  peletky 
a brikety).  

Tab. č. 6/9 Prehľad podpory na OZE z opatrenia 311 

Podporená 
aktivita 

Počet subjektov 
Schválené oprávnené 
výdavky             v EUR 

Schválený príspevok           
v EUR 

Bioplynové 
stanice 

18 48 585 881,- 24 292 941,- 

Geotermálne 
vrty 

1 1 996 350,- 998 175,- 

Spolu OZE 19 50 582 231,- 25 291 116,- 
Zdroj údajov: PPA 

V rámci osi 2 PRV SR 2007- 013 podporil produkciu OZE nepriamo v lesníckych opatreniach, a to 
v opatreniach 224, 225 a 226.  Lesná palivová biomasa sa v lesnom hospodárstve vyrába vo forme 
palivového dreva a palivových (energetických) štiepok. Na výrobu palivovej biomasy sa používajú časti 
stromovej biomasy, ktoré svojou kvalitou nevyhovujú požiadavkám na iné priemyselné spracovanie. 
Za surovinu na produkciu palivovej biomasy v lesníctve sa považuje: 

- tenké drevo z korunovej časti stromov 
- hrubina vznikajúca v ťažbovo-výrobnom procese a výchovných zásobách v porastoch, ktorá sa 

priemyselne inak nedá spracovať 
- odpady vznikajúce pri výrobe sortimentov dreva na lesných skladoch a prvotnom spracovaní 

dreva v lesníckych subjektoch 
- ostatná surovina, ktorej energetické využitie je ekonomicky výhodnejšie, ako iné spôsoby jej 

využitia. 
Lesná biomasa vrátane odpadov vznikajúcich pri jej spracovaní je z hľadiska využiteľného potenciálu 
najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie na Slovensku. V súčasnosti je miera a efektívnosť 
využívania lesnej biomasy vhodnej na energetické využitie nedostatočná a zaostáva za potenciálnymi 
možnosťami. Prehľad využitia lesnej biomasy uvádza tabuľka č. 6/10 
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Tab. č. 6/10 Využitie potenciálu lesnej palivovej biomasy na Slovensku 

Rok 

Skutočné využitie lesnej palivovej 
biomasy Využiteľný potenciál lesnej palivovej biomasy 

Využitie 
potenciál
u OZE t GJ t.ha-1 GJ.ha-1 t GJ t.ha-1 GJ.ha-1 

2007 845000 8028000 0,421 4,002 2330000 22135000 1,162 11,034 36% 

2008 880000 8360000 0,439 4,167 2355000 22372000 1,174 11,153 37% 

2009 900000 8550000 0,449 4,262 2382000 22630000 1,187 11,281 38% 

2010 945000 8978000 0,471 4,478 2504750 23795125 1,249 11,862 38% 

2011 970000 9125000 0,483 4,591 2518730 23927935 1,256 11,928 39% 

2012 1310000 12445000 0,652 6,196 2565330 24370635 1,279 12,148 51% 

2013 1375000 13063000 0,683 6,434 2576980 24481310 1,285 12,204 53% 

2014 1450000 13775000 0,72 6,836 2607270 24769065 1,3 12,347 56% 
Zdroj údajov: NLC 

Špecifikom uvedených opatrení osi 2 je skutočnosť, že ich cieľom je podpora ochrany lesných biotopov 
a chránených území na LPF. Týka sa to najmä opatrenia 224 a 225. Znamená to, že lesnícke subjekty, 
ktoré sa zapojili do záväzku opatrení 224, 225, musia prioritne rešpektovať legislatívu súvisiacu 
s ochranou prírody  (Zákon 543/2002 Z.z.), t.j. obmedzenia súvisiace s 3., 4.a 5. stupňom ochrany (CHÚ 
národného a európskeho významu – Natura 2000, CHVÚ), ale aj obmedzenia súvisiace 
s manažmentovými opatreniami súvisiacimi s manažovaním jednotlivých chránených území. Hlavným 
obmedzujúcim opatrením je zákaz alebo minimalizácia hospodárskej činnosti na týchto územiach, čo 
v konečnom dôsledku znamená zákaz ťažby dreva alebo jeho významné obmedzenie.   

Opatrenie 224, ktoré sa realizovalo v 5., tj. najprísnejšom stupni ochrany prírody, malo jednoznačnú 
podmienku, tj.  „úplný zákaz“ akýchkoľvek ťažieb (ťažba v 5. stupni ochrany je možná iba na výnimku 
MŽP SR, subjekty, ktoré dostali výnimku z MŽP SR, nemohli byť žiadateľmi v PRV Opatrenie 224). Z tejto 
analýzy vyplýva, že opatrenie 224 malo v plnom rozsahu negatívny dosah na OZE, lebo na výmere 
19 132 ha sa nemohli realizovať žiadne ťažby, teda ani vyprodukovať žiadna využiteľná palivová 
biomasa. Je to však logické, nakoľko opatrenie malo „ekologické ciele“.   

Opatrene 225, ktoré sa realizovalo v ÚEV a na CHVÚ a na týchto územiach sú podľa platnej legislatívy 
prípustné iba jemné (ekologické) zásahy do lesa s výrazným obmedzením ťažby a dopravy dreva. Preto 
v tomto opatrení bol skutočný potenciál využitia drevnej biomasy na energetické účely zredukovaný 
oproti hospodárskym lesom na približne 25 % reálnej kapacity (NLC). Z tohto je jednoznačné, že plocha 
lesa spadajúca do tohto opatrenia, tj. 16 552 ha, mohla byť teoreticky využitá na energetické účely na 
maximálne ¼ svojej reálnej kapacity. Z toho vyplýva, že opatrenie 225 malo iba čiastočne pozitívny 
dosah na OZE, lebo umožňovalo iba veľmi obmedzené využívanie drevnej biomasy na energetické 
účely.   

Naproti tomu opatrenie 226, ktoré sa realizovalo na výrazne najväčšej ploche lesov (takmer 400 tis ha), 
bolo nasmerované na obnovu produkčného potenciálu lesov a na posilnenie všetkých (ekologických, 
ekonomických aj sociálnych) funkcií lesov pre spoločnosť, teda aj na využiteľnosť dendromasy na 
podporu OZE. V plnom rozsahu bolo zamerané na rozvrátené a poškodené porasty, čo v podstate 
znamenalo, že výsledkom tohto opatrenia bolo významné zvýšenie produkčného potenciálu 
revitalizovaných lesov. Keďže toto opatrenie sa realizovalo najmä mimo lesných spoločenstiev 
s vysokým stupňom ochrany prírody, neboli tu obmedzenia brániace produkovať, ťažiť a spracovávať 
drevo ako trvalo sa obnovujúcu ekologicky priaznivú surovinu. Preto opatrenie 226 malo 
najvýznamnejší pozitívny dosah na OZE ako zdroj potenciálnej drevnej biomasy na energetické 
využitie, nielen v súčasnosti ale aj pre budúce obdobia. 

Súčasne treba podotknúť, že pozitívny vplyv na OZE, najmä pre budúce obdobia, malo aj opatrenie 
221. Konverzia poľnohospodárskych plodín na lesné dreviny (na PPF), hlavne s využitím výsadieb 
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rýchlorastúcich drevín, garantuje potenciálny nárast drevnej biomasy využiteľnej na energetické účely 
z plôch patriacich do opatrenia 221. Je to v súčasnosti iba 225 ha, ale opatrenie má potenciál sa plošne 
rozširovať aj v budúcich obdobiach.  

Z prehľadu v tabuľke 6/10 je zrejmé, že každoročne stúpa využitie lesnej palivovej biomasy, a tým aj 
výroba tepelnej energie z biomasy. Týmto PRV SR 2007 – 2013 významne prispieva k diverzifikácii 
energetickej základne SR a lepšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov energie. 

 

HO5: Do akej miery program prispel k zlepšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho a 
lesníckeho sektora? 

Odpoveď na HO5: 

Zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora patrí medzi strategické 
priority Spoločenstva. Program reagoval na uvedenú prioritu pomerne vysokou alokáciou pre 
opatrenia osi 1 a opatrenia 311. Z celkového rozpočtu verejných prostriedkov bolo pre os 1 
alokovaných 34,42% a pre opatrenie 311 vo výške 3,55%.  

Program nemal jednoznačne pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho a 
lesníckeho sektora.  

Opatrenie 121 malo pozitívny účinok na rast hrubej pridanej hodnoty, na zisk pred zdanením ako aj 
na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, negatívny účinok na produktivitu práce a 
pozitívny účinok na udržanie zamestnanosti. Nárast hrubej pridanej hodnoty, zisku pred zdanením a 
výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti mal pozitívny účinok na konkurencieschopnosť 
podporených podnikov. Na druhej strane opatrenie 121 malo negatívny vplyv na produktivitu 
podnikov, čo negatívne ovplyvnilo konkurencieschopnosť.  

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na rast hrubej pridanej hodnoty, zisku pred zdanením a 
výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ako aj na produktivitu práce, čo malo pozitívny účinok 
na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov. Účinok opatrenia 123 na 
konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov bol nízky, keďže vplyv opatrenia 123 na hrubú 
pridanú hodnotu, zisk, výsledok hospodárenia ako aj na produktivitu práce bol taktiež nízky.  

Opatrenie 311 malo pozitívny účinok na rast hrubej pridanej hodnoty, negatívny účinok na zisk pred 
zdanením aj na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a taktiež negatívny účinok na 
produktivitu práce. Opatrenie 311 malo viac negatívny ako pozitívny účinok na konkurencieschopnosť.  

Z kvantitatívnej analýzy vyplynulo, že program viedol k nárastu hrubej pridanej hodnoty na úrovni 
podniku vo výške 31 025,- EUR v dôsledku opatrenia 121, vo výške 39 886,- EUR v dôsledku účinku 
opatrenia 123 a vo výške 61 929,- EUR kvôli účinku opatrenia 311. Na úrovni programu nárast HPH 
predstavuje 65,28 mil. EUR, čo tvorí 13 percent hrubej pridanej hodnoty poľnohospodárstva, resp. 4,5 
percenta hrubej pridanej hodnoty v poľnohospodárstve a potravinárstve spolu.  

Z kvantitatívnej analýzy vyplýva, že výška podpory zohrávala dôležitú rolu. Najväčší účinok mali na 
konkurencieschopnosť podnikov menšie projekty. Rast veľkosti podpory nemal pozitívny vplyv na 
hrubú pridanú hodnotu, na výšku zisku pred zdanením, na výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti, a tým rast veľkosti podpôr na podnik nemal ani pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť 
podnikov.  

Opatrenie 121 znížilo produktivitu práce 1 138,- EUR na pracovníka. Opatrenie 123 spôsobilo v 
priemere nárast produktivity práce o 2 236,- EUR na podnik, kým opatrenie 311 znížilo produktivitu 
práce podnikov o 713,- EUR hrubej pridanej hodnoty na osobu. Program mal ambivalentný účinok na 
produktivitu práce a v dôsledku toho aj na konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva.  
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Slabý vplyv programu na konkurencieschopnosť bol dôsledkom nastavenia podpôr a hodnotiacich 
kritérií. Na sektorovej úrovni sa podporovali hlavne upadajúce komodity v živočíšnej výrobe a 
špecializovanej rastlinnej výrobe.  

Hodnotiace kritéria zvýhodňovali tvorbu pracovných miest, menej rozvinuté regióny, blahobyt zvierat, 
krížové plnenie, environmentálne projekty, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, priamy 
predaj, odbyt, obnovu budov a diverzifikáciu vo výrobe aj v odbyte. Hlavným cieľom nebolo len zvýšiť 
konkurencieschopnosť podnikov. 

Program mal vysokú hodnotu umŕtvených strát/nákladov (deadweight loss/cost), ktoré dosiahli až 
87 % pre opatrenie 121,74 % pre opatrenie 123, čo znamená, že veľká väčšina podporených podnikov 
by realizovala projekty v rovnakom rozsahu aj bez programu. Mnohé podniky, ktoré nedostali podporu 
v rámci opatrenia 121 alebo opatrenia 123, resp. opatrenia 311 realizovali projekty z vlastných alebo 
požičaných zdrojov. Vysoká hodnota umŕtvených strát potvrdzuje vysokú administratívnu náročnosť 
podávania projektov a ich implementovania a monitorovania, o čom svedčia aj závery z fokusových 
skupín. Vysokú mieru umŕtvených strát ovplyvňuje aj nastavenie programu, ktorý nebol úplne v súlade 
s požiadavkami mnohých podnikov.  

Pozitívne účinky programu na konkurencieschopnosť znížili aj podstatné transfery podpôr do okamžitej 
spotreby podnikov prostredníctvom signifikantného nárastu výdavkov na mzdy u podporených 
podnikov, kým u nepodporených podnikov sa nárast miezd nezaznamenal.  

Veľkosť podpôr v programe zohrávala dôležitú úlohu. Najúčinnejšie z pohľadu konkurencieschopnosti 
(v dôsledku rastu hrubej pridanej hodnoty, zisku, výsledku hospodárenia, alebo 
konkurencieschopnosti) boli malé projekty. Pri veľkých projektoch sa účinnosť programovej podpory 
znižovala. 

Okrem vplyvu na konkurencieschopnosť, opatrenie 123 taktiež vytvorilo podmienky pre dlhodobo 
lepšiu udržateľnosť vidieka a vyššiu konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov, keďže časť 
investícii smerovala do rozvoja odbytu, ale aj do zlepšovania životného prostredia, ktoré majú 
dlhodobú návratnosť. 
 

Lesné podniky 

Program mal pozitívny účinok na hrubú pridanú hodnotu lesníckych podnikov. Odhadovaný účinok 
opatrenia 123 na hrubú pridanú hodnotu lesníckych podnikov predstavuje v priemere 49 745,- EUR. 
Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový nárast hrubej pridanej hodnoty vo výške 2,6 mil. EUR. 
Nárast hrubej pridanej hodnoty z pohľadu účinnosti bol však na nízkej úrovni. Za 1 EUR verejných 
prostriedkov sa dosiahol nárast hrubej pridanej hodnoty o 0,40 EUR.  

Odhadovaný účinok opatrenia 122 na zmenu hrubej pridanej hodnoty podnikov bol 64 241,- EUR. 
Opatrenie 122 prispelo k zvýšeniu hrubej pridanej hodnoty na úrovni programu o 21,3 mil EUR (331 
podporených podnikov x 64 241 EUR/podnik). Nárast HPH o 1 EUR bol dosiahnutý za 1,68 EUR.  

Účinok programu na konkurencieschopnosť lesníckych podnikov bol pozitívny, keďže rastúca hrubá 
pridaná hodnota je znakom nárastu konkurencieschopnosti podnikov. Účinnosť programu bola nízka.  
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HO7: Do akej miery prispel program k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobeniu?  

 
Časť Poľnohospodárstvo 
 
Dosahový ukazovateľ: Emisia skleníkových plynov z poľnohospodárstva 
Dosahový ukazovateľ: Sekvestrácia CO2 v poľnohospodárstve 

Čiastkovým cieľom v rámci opatrení osi 2 zameraných na poľnohospodárstvo je aj prispieť k 
zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a podporiť prispôsobovanie sa poľnohospodárskych 
ekosystémov klimatickým zmenám. 

Na tento cieľ bolo prioritne zamerané z hľadiska ukazovateľov dosahu opatrenie 214 – 
Agroenvironmentálne platby.  

Uvedená problematika je pomerne komplikovaná. Produkcia emisií z poľnohospodárstva na jednej 
strane a na druhej strane požiadavka zvýšenia viazania CO2 pomocou vhodných agrotechnických 
postupov vedie k potrebe posudzovať danú problematiku v širšom kontexte viacerých ukazovateľov, 
ako aj z hľadiska celkového vývoja v rastlinnej a živočíšnej výrobe v SR. 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku č.7 pre poľnohospodársku krajinu: 

EMISIA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z POĽNOHOSPODÁRSKYCH EKOSYSTÉMOV 

Jednotlivé podopatrenia z opatrenia 214 predstavujú rôzny prínos z hľadiska príspevku k zníženiu 
klimatickej zmeny. Hodnotením a koordináciou sledovania dosahov klimatickej zmeny je v SR poverený 
SHMÚ (Národný klimatický program SR). Analyzuje a syntetizuje postupy hodnotenia z jednotlivých 
rezortov. 

Podľa Národného inventarizačného systému emisií SR (SHMÚ - na sledovanie emisií skleníkových 
plynov a ich záchytov podľa článku 5, odsek 1 Kjótskeho protokolu) je delenie emisií N2O z 
poľnohospodárskej rastlinnej výroby v nasledovnej štruktúre: 

 Priame N2O emisie z poľ. pôdy 

 Anorganické N - hnojivá 

 Organické N - hnojivá 

 Exkrementy pasúcich sa zvierat 

 Rastlinné zvyšky 

 Mineralizácia pôdy 

 Organické pôdy 

 Nepriame N2O emisie z poľ. pôdy 
 Atmosférická depozícia 

 Vyplavovanie dusíka 

Metodický postup inventarizácie skleníkových plynov v tomto sektore vychádza najmä z IPCC Revised 
1996 Guidelines, Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry a Good Practice 
Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (www.ipcc.ch). 
Použité postupy v Národnej inventúre SR rešpektujú kalkulačné postupy v predmetných dokumentoch, 
odlišnosti oproti všeobecnej metodike vyplývajú zo štruktúry dostupných vstupných údajov na 
výpočet, ako aj špecifických domácich poznatkov, najmä vo vzťahu k použitým emisným faktorom.  

Najväčší podiel z priamych emisií oxidov dusíka z poľnohospodárskej rastlinnej výroby tvoria emisie z 
aplikovaných priemyselných hnojív. Ich vylúčenie, resp. obmedzenie, významne prispieva k redukcii 
skleníkových plynov. Merateľným ukazovateľom je plocha, na ktorej dochádza k redukcii emisií 
skleníkových plynov vplyvom obmedzeného používania hnojív a pesticídov, vplyvom udržiavania 

http://www.ipcc.ch/
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rastlinného krytu, vplyvom zníženia erózie pôdy a vplyvom minimalizácie obrábania pôdy. AE opatrenia 
v poľnohospodárstve prispievajú k zmierneniu negatívnych účinkov klimatickej zmeny . 

Do výmery pôdy obhospodarovanej spôsobom, ktorý prispieva k znižovaniu produkcie skleníkových 
plynov, môžeme započítať najmä plochy, na ktorých dochádza k: A/ redukcii emisií skleníkových plynov 
vplyvom obmedzeného používania hnojív a pesticídov B/ redukcii emisií skleníkových plynov vplyvom 
udržiavania rastlinného krytu C/ redukcii emisií skleníkových plynov vplyvom zníženia erózie pôdy D/ 
redukcii emisií skleníkových plynov vplyvom minimalizácie obrábania pôdy. 

V rámci opatrenia 214 podopatrenia: základná podpora (ZP), integrovaná produkcia (IP) a ekologické 
poľnohospodárstvo (EP) prispievajú obmedzeným používaním produkčných vstupov – hnojív a 
ochranných prostriedkov, čo predstavuje príspevok k zníženiu tvorby skleníkových plynov. Tieto 
systémy hospodárenia majú z hľadiska znižovania negatívnych dosahov na klimatické zmeny aj prínos 
z hľadiska zvyšovania pôdnej organickej hmoty (viď. kapitola sekvestrácia uhlíka). 

Podopatrenia ochrana proti erózii na ornej pôde, vo vinohradoch, v ovocných sadoch a zatrávňovanie 
ornej pôdy prispievajú k redukcii produkcie skleníkových plynov (najmä celoplošné zatrávnenie plôch, 
resp. medziradov v rámci integrovanej produkcie (viď. sekvestrácia uhlíka) ako aj zníženie používania 
hnojív a ochranných prostriedkov (integrovaná produkcia) - príspevok k zníženiu tvorby skleníkových 
plynov, resp. ich sekvestrácia. Obmedzenie erózie tiež prispieva k redukcii emisií. Pozitívny vplyv na 
zmiernenie klimatickej zmeny sa prejavuje hlavne v závislosti so zatrávnením ornej pôdy a s nárastom 
následne pravidelne obhospodarovaných trvalých trávnych porastov . 

Podopatrenia: ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov, ochrana biotopov 
vybraných druhov vtákov, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat tiež prispievajú k zníženiu tvorby 
skleníkových plynov z titulu obmedzenia, resp. vylúčenia hnojív a ochranných prostriedkov. 

Tab. č. 6/11 Vzťah AE podopatrení k redukcii skleníkových plynov (x - miera intenzity príspevku) 

  ZP OP TP TTP IP Vin IP Sad IP ZeL EP Er OP Er Vin Er Sad Zt OP B TTP B Vt 

A X X X X X XXX 
    

XX X 

B X X 
   

X X X X XXX X X 

C 
      

XX XX XX XXX X X 

D 
 

X 
   

X X X X XXX X X 

Zdroj: NPCC, EuroConsulting s.r.o., 2015 

Z hľadiska príspevku podopatrení 214 k znižovaniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy možno 
považovať kvalitatívne za najvýznamnejší vplyv hlavne ekologického poľnohospodárstva. Najväčší 
podiel z priamych emisií oxidov dusíka z poľnohospodárskej výroby tvoria emisie z aplikovaných 
priemyselných hnojív. Ich vylúčenie tvorí významný príspevok k redukcii skleníkových plynov.  

Príspevok opatrenia 213 je tiež pozitívny, aj keď išlo o veľmi malú výmeru aplikovaného opatrenia. V 
rámci plôch NATURA na TTP, v 4.a 5. stupni ochrany je úplne vylúčené hnojenie priemyselnými 
hnojivami, ako aj používanie ochranných prostriedkov. Takisto je limitované množstvo VDJ 
hospodárskych zvierat na ha. Tento príspevok ale spočíva v dodržiavaní platnej legislatívy danej 
inštitúciami životného prostredia pre daný stupeň ochrany. 

Príspevok opatrení v rámci osi 2 k zmierneniu klimatickej zmeny hodnotíme ako pozitívny.  

SEKVESTRÁCIA CO2 POĽNOHOSPODÁRSKYMI EKOSYSTÉMAMI 

Dominantným zdrojom uhlíka v terestriálnych ekosystémoch je pôda. Množstvá uhlíka v pôdach sveta 
sa odhadujú na 1 500 – 2 000 Pg C (1 Petagram = 1015 g ). 

Obsah a kvalita uhlíkových zlúčenín v pôde závisí mimo iného aj od spôsobu využívania pôdy. V 
súčasnosti je obsah uhlíka v poľnohospodárskych pôdach SR skôr na uspokojivej ako na dobrej úrovni. 
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Prirodzený obsah C je závislý od pôdneho typu. Jeho zmena závisí od pôdneho typu a spôsobu 
obrábania pôdy. Platí, že pôdy sa na kolobehu uhlíka v prírode podieľajú preukazne významnými 
kvantitami. Z meraní VÚPOP vyplýva, že ročne môže z 1 ha pôdy emitovať do ovzdušia 3-5 ton CO2 v 
závislosti od pôdnej jednotky a spôsobu jej využívania. Zo zvyšovaním produkčného potenciálu pôd sa 
čisté emisie CO2 do ovzdušia znižujú.  

V priemere (vážený priemer podľa zastúpenia pôdnych typov na našom území) sa ročne z jedného 
hektára našich pôd uvoľní do ovzdušia asi 4,2 t CO2. Z celého územia to predstavuje 10 061 tisíc ton 
CO2.  

Emitované množstvá CO2 z pôdy sú kompenzované mechanizmami asimilácie vzdušného CO2 a 
následne aj jeho zabudovaním do pôd. Problém je, ak táto kompenzácia nie je v rovnováhe, a dochádza 
k znižovaniu obsahu uhlíka v pôde, najmä obrábaním. Pri rozoraní lúk na ornú pôdu tieto straty môžu 
predstavovať až 30% z pôvodného obsahu organického uhlíka. K strate uhlíka z pôd dochádza aj pri 
odvodňovaní pôd, kde strata môže dosiahnuť až 50%. K úbytku uhlíka z pôdy prispieva aj narušenie 
bilancie C v rastlinnej výrobe – nedostatočné hnojenie organickými hnojivami s ohľadom na stratu C 
pri pestovaní plodín, erózia pôdy, zhutnenie pôdy a iné faktory nevodného obhospodarovania 
(VÚPOP,2007). 

Pri konverzii konvenčného hospodárenia na ekologické hospodárenie sa zásoby organického uhlíka 
zvyšujú až do 1,98 t C/ha za rok (Zdroj: Ukazovatele hodnotenia PRV SR 2007-2013 v rámci opatrení osi 
2 vzťahujúce sa na poľnohospodársku pôdu, NPCC-VÚPOP, 2015). Pri zmene ornej pôdy na TTP je 
výpočet príspevku ukladania organického uhlíka 0,742 t C/ha za rok (Zdroj: 6. Národná správa, 
Inventúra skleníkových plynov, 1990-2014, 2016, SHMÚ). 

Hodnoty pôdneho organického uhlíka v trvalých trávnych porastoch sú podstatne vyššie ako na orných 
pôdach v rámci toho istého pôdneho typu. Na rozdiel od ornej pôdy, kde sa hodnoty pôdneho 
organického uhlíka na jednotlivých pôdnych typoch pohybujú v pomerne úzkom intervale 1-3 %, na 
trvalých trávnych porastoch sa viac prejavuje genéza pôdneho typu a hodnoty pôdneho organického 
uhlíka sa pohybujú v rozsahu 3 – 13%. V SR na orných pôdach sú priemerné hodnoty pôdneho 
organického uhlíka na jednotlivých pôdnych typoch orných pôd približne o 50% nižšie ako na trvalých 
trávnych porastoch (VÚPOP,2012) 

Podopatrenie Zatrávnenie ornej pôdy, ktoré ma najvyšší účinok pri sekvestrácii C, bolo realizované v 
tomto období na relatívne malej výmere, v porovnaní s obdobím 2004-2006. Na najväčšej výmere bolo 
realizované podopatrenie Ekologické poľnohospodárstvo. Náklady spojené s opatreniami na zvýšenie 
sekvestrácie uhlíka z ovzdušia do pôdy sú malé v porovnaní s technickými opatreniami na znižovanie 
emisií CO2 z priemyslu a energetiky. Sprievodným javom je udržateľné využívanie pôdneho fondu a 
stabilizácia ekosystémov ( VÚPOP, 2007).  

Záver: 

Opatrenia osi 2 prispievajú k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a podporujú prispôsobovanie sa 
poľnohospodárskych ekosystémov klimatickým zmenám. Zníženie emisií skleníkových plynov z 
rastlinnej výroby a zvýšenie sekvestrácie CO2 predstavuje pozitívny smer vo vývoji slovenského 
poľnohospodárstva. Na druhej strane je potrebné konštatovať, že SR plní v predstihu limity Kjótskeho 
protokolu, a naopak, prudký pokles stavov v živočíšnej výrobe spôsobuje nedostatok organického 
hnojiva, potrebného na kompenzáciu strát organického uhlíka, odčerpávaného rastlinnou produkciou.  
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Časť Lesy  

Dosahový ukazovateľ: Emisia skleníkových plynov z lesných ekosystémov 
Dosahový ukazovateľ: Sekvestrácia CO2 lesnými ekosystémami 

Lesnícky zamerané opatrenia, ktoré sa implementovali v rámci osi 2 ako environmentálne orientované 
opatrenia, mali za cieľ prispieť aj k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a podporiť prispôsobovanie 
sa najmä lesných ekosystémov klimatickým zmenám – opatrenia 224, 225, 226. 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku č.7 pre lesné územia: 

EMISIA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z LESNÝCH EKOSYSTÉMOV 

Množstvo emisií ale aj záchytu CO2 v lesných ekosystémoch podľa drevín s dominantným zastúpením 
a ich priebeh v jednotlivých rokoch sú podrobne analyzované v dokumente NLC (Kulla a kol., 2015). 
Z týchto údajov vyplýva evidentný rozdiel v priebehu medzi jednotlivými drevinami, ale výrazné sú aj 
medziročné rozdiely. Priebeh hodnôt je značne rozkolísaný hlavne pre drevinu smrek. Okrem drevín 
borovica a smrekovec je v hodnotenom období na území s opatrením 224 viazanie oxidu uhličitého 
vyššie ako je celoslovenský priemer (výnimkou sú dreviny smrek a jedľa v roku 2014). Záchyt CO2 
vykazuje mierne klesajúci trend a to u všetkých drevín. Dreviny jedľa, borovica, smrekovec, buk a dub 
vykazujú záchyt CO2 z atmosféry tak na území SR, ako aj na území, v ktorom boli realizované opatrenia 
224, v prípade smreka je na území SR evidentná emisia CO2, ktorá sa prejavila v r. 2014 aj na území 
s realizovanými opatreniami 224, čo signalizuje, že ťažba dreviny bola vyššia ako jej prírastok. 
Najvýraznejší pozitívny rozdiel vo viazaní oxidu uhličitého medzi územiami s opatrením 224 a územím 
celého Slovenska sa v hodnotenom období prejavil pri drevinách smrek a buk, výrazný je tiež pre jedľu. 

Rovnako pri opatrení 225 je priebeh hodnôt značne rozkolísaný a nie je možné stanoviť jednoznačný 
trend pre územie, kde sa toto opatrenie implementovalo. Dreviny borovica a smrekovec vykazujú vyšší 
záchyt CO2 z atmosféry na území, kde sa realizovalo opatrenie 225 oproti územiu celej SR, opačná je 
situácia u duba a buka. Buk v druhej polovici sledovaného obdobia vykázal emisie CO2, kým na území 
celej SR ešte vykazoval viazanie. V prípade smreka dochádza k emisii CO2 a to na území SR, ako aj na 
území s opatrením 225. 

Na územiach, kde sa realizovalo opatrenie 226, je tiež priebeh hodnôt rozkolísaný. U všetkých drevín, 
okrem smreka, je klesajúci trend viazania CO2. Najstabilnejšie hodnoty viazania CO2 vykazujú dreviny 
borovica a smrekovec, pričom pri smrekovci sú aj absolútne hodnoty viazania najvyššie. Pre všetky 
dreviny platí, že záchyty CO2 sú nižšie na územiach s realizovanými opatreniami 226 v porovnaní 
s hodnotami za celú SR, výnimku tvorí buk s vyšším viazaním v druhej polovici sledovaného obdobia. 
Zatiaľ čo dreviny jedľa, borovica, smrekovec, buk a dub vykazujú záchyt CO2 z atmosféry na území SR 
aj na území, v ktorom boli realizované opatrenia 226, v prípade smreka je evidentná emisia CO2 na 
území SR aj na území s opatrením 226 takmer počas celého sledovaného obdobia.  

Emisie metánu a oxidu dusného boli kalkulované po hlavných drevinách, ale sú prezentované sumárne 
za hlavné dreviny spolu, údaje sú agregované v dokumente NLC (Kulla a kol, 2015). Z priebehu hodnôt 
nie je zrejmý trend vývoja emisií CH4 a N2O počas hodnoteného obdobia, rast emisií vykazujú iba 
územia opatrenia 224, čo je z dôvodu rastúcich (najmä náhodných) ťažieb smreka, avšak absolútne 
hodnoty sú nižšie ako na území SR (výnimkou je posledný rok obdobia, kedy emisie na území opatrení 
224 sú pri prepočte na hektár vyššie ako na území SR). Na územiach s opatreniami 225 a 226 sú počas 
celého obdobia emisie CH4 a N2O prepočítané na hektár vyššie ako na území SR. Všeobecne sú emisie 
CH4 a N2O vyššie na územiach s väčším množstvom vyťaženého dreva, z ktorého sa spaľujú ťažbové 
zvyšky. 
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SEKVESTRÁCIA CO2 LESNÝMI EKOSYSTÉMAMI 

Lesné ekosystémy sa vyznačujú schopnosťou súčasne oxid uhličitý emitovať ako aj sekvestrovať. Tieto 
dva procesy sa uskutočňujú prostredníctvom fotosyntézy a respirácie/oxidácie. Vitálne lesy dokážu 
dlhodobo zabezpečovať stálosť uhlíkových zásob trvale viazaných v lesných porastoch a pôde. Ďalšími 
faktormi, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť sekvestráciu uhlíka v lesných ekosystémoch, sú zmeny v 
obhospodarovaní krajiny, hlavne nové zalesňovanie pôvodne nelesných plôch. V tomto smere bolo 
prínosom pre sekvestráciu uhlíka nielen opatrenie 224, 225 a 226, ale aj opatrenie 221, ktoré vytváralo 
nové lesné spoločenstvá na poľnohospodárskej pôde. 

Zásoby uhlíka viazané v lesných ekosystémoch v drevinách s dominantným zastúpením, ako aj ich 
priebeh v jednotlivých rokoch, sú uvedené v analytickom dokumente NLC (Kulla a kol., 2015). Pri 
hodnotení implementácie opatrení 224 - 226 sa vychádza z predpokladu, že činnosti  vykonané v rámci 
uvedeného opatrenia by mali viesť k ovplyvňovaniu zásoby uhlíka v pozitívnom zmysle jej rozvoja 
a následnej trvalej udržateľnosti.   

Na územiach s opatrením 224 sú zásoby uhlíka na hektár vyššie oproti celoslovenským hodnotám pri 
drevinách jedľa a smrekovec, pri ostatných drevinách sú hodnoty zásoby uhlíka na hektár nižšie. 
Dôvodom môžu byť menej produktívne stanovištia na území tohto opatrenia oproti celoslovenskému 
priemeru. Na územiach s opatrením 225 boli pri všetkých drevinách zásoby uhlíka na hektár vyššie 
v prípade celoslovenského priemeru ako pri územiach, kde sa implementovalo opatrenie 225. 
Najvýraznejší rozdiel sa prejavuje u dreviny smrek. Dôvodom môžu byť porasty so zníženými zásobami 
po náhodných ťažbách, ktoré sú predmetom opatrenia. Na územiach s opatrením 226 sú zásoby uhlíka 
na hektár u všetkých drevín veľmi blízke celoslovenským hodnotám. Z výsledkov tiež vyplýva, že 
u drevín smrek, jedľa a buk sú zásoby uhlíka na hektár v sledovanom období bez výraznejších zmien 
(rastu alebo poklesu). Rastúce zásoby uhlíka sú u drevín borovica a dub a to na území opatrení 226 aj 
celého Slovenska. U dreviny smrekovec sa prejavil rast zásob na území SR, avšak pokles na území 
opatrenia 226.  

 
ZÁVER : 

Na základe vstupných informácií a následne vykonaných analýz možno urobiť nasledovné syntézy 
získaných poznatkov: 

1. Na chránených územiach, kde sa implementovalo opatrenie 224 (NATURA 2000, 5. stupeň ochrany 
prírody), je ťažba dreva obmedzená (zakázaná), čím sú obmedzené aj emisie CO2. Tento pozitívny 
efekt sa prejavil pri drevinách smrek, jedľa, buk a dub. Na druhej strane viazanie CO2 zodpovedá 
prírastku biomasy v dotknutých územiach, ktorý môže byť limitovaný extrémnymi stanovištnými 
podmienkami (dreviny borovica a smrekovec) a rovnovážnym stavom prírastku a úbytku biomasy 
v klimaxových štádiách lesa. Vplyv na zvýšenie emisií CO2 môže mať výskyt kalamitných situácií. 
Opatrenie 224 najmä z dôvodu obmedzenia ťažieb vo všeobecnosti prispieva k znižovaniu emisií 
CO2. Súčasne však zvýšené riziko jednorazového rozpadu porastov s limitovanými hospodárskymi 
zásahmi (napr. vplyvom kalamitných faktorov) môže priniesť nárazové vlny emisie CO2 
a prechodne tak významne negatívne ovplyvniť bilanciu uhlíka zasiahnutých území. 

2. Opatrenie 225, zamerané na zvyšovanie stability porastov a prírode blízke obhospodarovanie 
lesov,  prispieva k vyrovnanosti ťažieb. Limitovanie ťažieb prírastkovými možnosťami zabezpečuje 
viazanie CO2. Prírastkové možnosti limitujú tiež celkový príspevok k viazaniu CO2. Avšak viazanie 
CO2 v prepočte na hektár bolo u všetkých drevín na územiach s vykonaným opatrením nižšie ako 
celoslovenský priemer, pod čo sa však mohla podpísať aj veková štruktúra a drevinové zloženie 
lesov (z veľkej časti bukové oblasti východného Slovenska). Pozitívnym zistením bolo, že na 
územiach, kde sa implementovalo opatrenie 225, vykazovali dreviny borovica a smrekovec vyšší 
záchyt CO2 v prepočte na hektár oproti celoslovenským hodnotám. Treba však tiež skonštatovať, 
že opatrenie neprispievalo k viazaniu CO2 výraznejšie ako bežné hospodárenie v lesoch SR. 
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3. Opatrenie 226, ktoré bolo v lesnom hospodárstve najväčšie tak z hľadiska plochy implementácie 
ako aj z hľadiska vynaložených finančných zdrojov, bolo zamerané najmä na obnovu potenciálu LH. 
Jeho vplyv na viazanosť CO2 je významný a relevantný hlavne z pohľadu obnovy lesov, zvyšovania 
prírastku biomasy a sekvestrácie uhlíka. Významný je ale aj vplyv silnej emisie CO2 spojenej 
s doznievajúcimi kalamitami na mnohých územiach, kde sa realizovala revitalizácia a obnova lesov. 
Ak sa berie do úvahy predpoklad, že na územiach s realizovaným opatrením 226 boli porasty 
poškodené rôznymi druhmi kalamít, dosiahnutý výsledný efekt viazania CO2 v prepočte na hektár 
pri hodnotených drevinách je blízky celoslovenským hodnotám, čo svedčí o dobrom stave obnovy 
potenciálu. 

Ako vyplýva z uvedených záverov, pri lesníckych opatreniach je priebeh hodnôt sledovaných 
skleníkových plynov značne rozkolísaný a nie je možné stanoviť jednoznačný trend, ani pre územie SR, 
ani pre územia s podpornými opatreniami na lesnej pôde. Preto je príspevok týchto opatrení k 
zmierneniu klimatickej zmeny málo výrazný. Treba však podotknúť, že opatrenie 226 svojimi 
protipožiarnymi opatreniami výrazne nepriamo prispelo k zmierneniu negatívneho vplyvu požiarov na 
uvoľňovanie uhlíka do atmosféry. 

Naproti tomu príspevok opatrení 221, 224, 225 a 226 k udržaniu alebo zvýšeniu sekvestrácii uhlíka v 
lesných porastoch a v lesnej pôde je nepopierateľný. Lesné spoločenstvá, v ktorých sa realizovali 
uvedené opatrenia, sa aj vďaka týmto opatreniam stali ekologicky stabilnými a vitálnymi lesmi, čo bude 
mať pozitívny dosah na sekvestráciu uhlíka aj pre budúce obdobia. 

Lesnícky zamerané opatrenia v rámci osi 2 mali nevýrazný vplyv na zlepšovanie kvality ovzdušia 
znižovaním produkcie skleníkových plynov a amoniaku. Perspektívne, hlavne vplyvom zníženia rizík 
lesných požiarov, však možno očakávať pozitívny prínos v tejto oblasti. 

Naproti tomu sa vplyvom týchto opatrení zvýšila kapacita lesných spoločenstiev absorbovať CO2 
prostredníctvom jeho sekvestrácie v lesných porastoch a v lesnej pôde. Do budúcna sa dá očakávať 
ďalšie zvyšovanie pozitívneho vplyvu implementovaných opatrení v oblasti sekvestrácie CO2 lesnými 
ekosystémami.  

Na koniec je treba konštatovať, že opatrenia 221, 224, 225 a 226 súhrnne prispeli k zmierňovaniu 
zmeny klímy. 
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HO8: Do akej miery prispel program k zlepšeniu hospodárenia s vodou (kvalita, použitie a kvantita)? 

Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 8: 

Hospodárenie s vodou, ovplyvňovanie jej kvality a k obnove jej kvalitatívnych vlastností prispelo PRV 
SR 2007 – 2013 v rámci viacerých aktivít opatrení osi 1 a osi 2. Išlo o rad investičných projektov 
primárne zameraných na vylepšovanie technického alebo technologického stavu majetku 
poľnohospodárskych a lesníckych podnikov. Zároveň program riešil ovplyvňovanie kvality vody 
zavádzaním opatrení v lesnom hospodárstve, ktoré boli podporované v rámci opatrení osi 2. Vo 
všeobecnosti obdobie implementácie programu PRV SR 2007 – 2013 možno zhrnúť do nasledovnej 
charakteristiky: 

 Znižovanie spotreby vody všeobecne, znižovanie spotreby vody aj v poľnohospodárstve. 

 Znižovanie spotreby povrchovej vody, vrátane vody oslobodenej od platieb. 

 Nízke ceny nájomného za rozvody a čerpacie stanice vody od Hydromeliorácie, š.p. v nepomere 
s poruchovosťou, vysokými prevádzkovými nákladmi, nákladmi spojenými s poškodením a 
krádežami častí systémov, ktoré boli neúmerne vysoké. 

 Nízke možnosti využitia závlah vzhľadom na vysokú nákladovosť zavlažovania, okrem výnimiek 
pestovania plodín s vyššou pridanou hodnotou. 

 Riziko nižšej výnosovosti a kvality plodín kvôli suchám bolo viac akceptované výrobcami oproti 
nákladom na zavlažovanie. 

Sústava hydromelioračnej siete rozvodov s čerpacími stanicami pochádza z obdobia spred niekoľkých 
desaťročí, čomu zodpovedá aj technický stav, poruchovosť, resp. jej funkčnosť všeobecne. 
Hydromelioračný majetok štátu tvorí 485 čerpacích staníc a 9 576 km podzemnej tlakovej rúrovej siete. 
Za obdobie rokov 2007-2014 sa výmera prenajatých závlah znížila o cca 72 tisíc ha, čo predstavuje 
oproti východiskovému stavu (rok 2007) zníženie o 32 %. V časovom horizonte posledných 10-15 rokov 
došlo k výrazným zmenám v druhoch a rozsahu zavlažovaných plodín. Poklesli plochy krmovín na ornej 
pôde, technických plodín, kukurici a ostatných poľných plodinách, pričom zavlažovanie sa využíva 
minimálne. Vývoj naznačuje, že závlahy v ostatných rokoch využívajú predovšetkým pestovatelia 
intenzívnych plodín, ktorí sú schopní do tvorby ceny premietnuť aj vyššie náklady na závlahovú vodu.  

  Tab. č. 6/12 Prehľad hydromelioračných zariadení 

Popis stavu Počet čerpacích 
staníc 

Zavlažovaná plocha v 
ha 

Percento čerpacích 
staníc z celkového stavu 

Funkčné stanice 69 53 000 14% 

Obmedzene funkčné stanice 133 118 000 28% 

Nefunkčné stanice 283 150 000 58% 

Spolu 485 321 000 100% 
Zdroj: MPRV SR 

Za účelom zmeny a teda zlepšenia využitia závlah a hospodárenia s vodou bola vypracovaná Koncepcia 
revitalizácie hydromelioračných sústav, ktorá však dáva východiská až pre nastávajúce obdobie PRV SR 
2014 – 2020. Hodnotené obdobie (PRV SR 2007 – 2013) využitia závlah ako konkurenčného prvku v 
dosahovaní vyššej kvality aj kvantity úrod, hodnotíme ako nedostatočné vzhľadom na využitie 
potenciálnymi beneficientmi v boji proti suchu. Pritom funkčné hydromelioračné kanály a čerpacie 
stanice majú predpoklad plniť dôležitú úlohu v prevencii pred škodami na poľnohospodárskej produkcii 
spôsobenými zamokrením, podmáčaním a vodnou eróziou, spôsobenej prívalovými zrážkami a prúdmi 
stekajúcej vody. Zároveň majú potenciál čiastočnej ochrany proti záplavám v poľnohospodárskej 
krajine. 
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V monitorovacích správach projektov financovaných z opatrenia osi 1 PRV SR 2007-2013 neboli 
sledované údaje, ktoré by exaktne vyjadrili pokrok v hospodárení s vodou alebo s ochranou vody a 
zvyšovaní jej kvality. Zisťovali sa len údaje, či sa projekt dotýkal aj vodného hospodárstva. Tieto 
projekty boli mixom oprávnených aktivít, pričom riešenie nedostatkov vodného hospodárstva nebolo 
primárnym cieľom. Z daného dôvodu nie je možné stanoviť mieru účinku programu v rámci opatrení 
osi 1 na ochranu vody a hospodárenie s vodou. Pre účely stanovenia rozdielu na začiatku programu a 
na konci programového obdobia odporúčame pre exaktné sledovanie pokroku v budúcnosti uvádzať 
monitorovacie ukazovatele ako napr.: dĺžka závlahovej infraštruktúry, počet funkčných staníc, veľkosť 
zavlažovanej výmery, objemy spotrebovanej vody na zavlažovanie a pod. 

Napriek uvedeným faktom môžeme konštatovať, že program v rámci osi 1 určite prispel k zvýšeniu 
kvality vody a k zlepšeniu hospodárenia s vodou. Schválené projekty totiž obsahovali investičné 
aktivity, ktorých výsledkom bolo napr. zamedzenie úniku hnojív do pôdy, zamedzenie úniku močoviny 
a úniku štiav z krmiva a pod. čím sa nepriamo dosahuje zvýšenie kvality vody bezprostredne v 
oblastiach poľnohospodárskej prvovýroby. Medzi aktivity s priamym vplyvom na hospodárenie s vodou 
mali projekty, kde aktivitou bolo budovanie zavlažovania a technológie. Z prehľadu monitorovacích 
správ vyplýva, že pokiaľ opatrenie 122 podporilo realizáciu len 1 projektu na zavlažovanie, tak 
opatrenie 121 bolo úspešnejšie v rôznorodosti aktivít aj v ich celkovom čerpaní. 

Zameranie aktivít projektov osi 1: 

 Vybudovanie skladu pre uskladnenie hnojív 

 Rekonštrukcia budovy na sklad hnojív 

 Rekonštrukcia plochy na uskladnenie maštaľného hnoja 

 Vybudovanie plochy na uskladnenie maštaľného hnoja 

 Rekultivácia hnojiska na voľnom poli 

 Vybudovanie nádrže na uskladnenie tekutých exkrementov 

 Vybudovanie alebo rekonštrukcia žúmp 

 Vybudovanie alebo rekonštrukcia jám, žľabov na siláž 

 Vybudovanie alebo rekonštrukcia závlahových systémov  
 
Tab.6/13 Príspevok opatrenia 1.1 a opatrenia 1.4 k zlepšeniu hospodárenia a kvality vody 

Opatrenie 
os 1 

Názov ukazovateľa 
Počet projektov 
týkajúcich sa 
ukazovateľa 

Schválená výška 
oprávnených 
výdavkov      v tis. 
EUR 

Schválená 
výška 
príspevku     v 
tis. EUR 

121 

Zlepšenie skladového hospodárstva 
hnojív 246 284 633,-  136 881,-  

Vybudované alebo zrekonštruované 
hnojisko 164 194 868,-  94 224,-  

Nádrž na tekuté exkrementy 130 161 050,-  76 693,-  

Vybudovanie alebo rekonštrukcia jám a 
žľabov na siláž 93 109 207,- 50 993,- 

Zavlažovacie zariadenia - rozvody a iná 
technológia 47 30 401,-  13 910,-  

122 Závlaha pre lesnú škôlku 1 36 643,- 18 321,- 
Zdroj: PPA, monitorovacie správy 

V ostatných rokoch sa na území SR zvyšuje spotreba priemyselných hnojív za účelom dosahovania 
vyšších produkčných výnosov poľnohospodárskej pôdy. S pestovaním plodín zároveň úzko súvisí aj 
využívanie chemických ochranných látok voči škodcom a chorobám rastlín. Napriek pozitívnym 
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vlastnostiam na rastlinu a jej výnosovosť má využitie uvedených chemických látok významne negatívny 
vplyv na životné prostredie a ľudstvo. Jedným z ukazovateľov vplyvu poľnohospodárskej výroby na 
krajinu je znečistenie podzemných vôd intenzívnym poľnohospodárstvom. Hlavným zdrojom 
znečistenia vôd je poľnohospodárske využitie dusičnanov v hnojivách. Napriek tomu všeobecne možno 
konštatovať, že v posledných rokoch je v SR celkový ročný trend obsahu dusičnanov v podzemných a 
povrchových vodách klesajúci. Prispievajú k tomu implementácií opatrení osi 2 PRV SR 2007-2013 
(agro-environmentálne platby), nakoľko v podporených oblastiach dochádza k redukcii používania 
hnojív a pesticídov, čo prispieva k zníženiu prenosu kontaminantov.  

Os 2 vo vzťahu k ochrane vôd obsahuje prioritu „Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a 
povrchových vôd“, ktorá súvisí s opatreniami vykonávanými v lese s určitými obmedzeniami 
hospodárenia (opatrenia 224, 225, 226). Do skupiny opatrení v rámci osi 2 patrilo aj opatrenie 221 
„Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy“. V nadväznosti na analýzu SWOT a zadefinované potreby 
bol v programe pre opatrenie 221 stanovený nasledovný operačný cieľ: 

 Posilniť ekologickú stabilitu krajiny a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity 
pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. Uprednostniť zalesňovanie orných pôd zmiešanými 
drevinami pre zabezpečenie stability a ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi 
pôdy, záplavami. 

V rámci tohto opatrenia intervenčná logika bola zameraná na podporu výsadby nových lesných 
porastov na poľnohospodárskej pôde, financovanie starostlivosti a ochrany o tieto porasty po dobu 5 
rokov a vyplácanie dlhodobej kompenzácie strát (15 rokov) za nerealizovanie poľnohospodárskej 
produkcie na zalesnenom území. Opatrenie 221 podporilo vytváranie zalesnených oblastí v 
poľnohospodárskej krajine, bolo jedným z nástrojov pre podporu zachovania a sekvestráciu oxidu 
uhličitého v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Z pohľadu hodnotiacej otázky nárastom 
lesnej plochy toto opatrenie podporilo spomalenie odtoku vody z povodí a stabilizáciu pôdneho krytu, 
čím sa zmenšilo riziko povodní a soliflukčných javov v krajine. 

V hodnotenom období Opatrenie 221 sa dotklo 15 príjemcov podpory a celkovej výmery vyše 107ha 
poľnohospodárskej pôdy. Napriek nesporným prínosom opatrenia k ochrane prírody a krajiny 
(zmierňovanie rizík vodnej erózie a záplav, stabilizácia pôdy) je zjavný nízky záujem zo strany 
beneficientov o toto opatrenie. 

PRV SR 2007 – 2013 podporoval prostredníctvom osi 2 tie subjekty, ktorých aktivity prispeli k naplneniu 
priority „Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd“. Naplnenie uvedenej priority 
prebehlo podporou subjektov, ktoré realizovali aktivity v súlade s programom NATURA 2000, 
podporou biodiverzity a činnosťami na obnovu lesov po klimatických katastrofách prostredníctvom 
opatrení 224, 225 a 226. Uvedené opatrenia priamo mohli ovplyvniť kvalitu vody a jej hospodárenie na 
poľnohospodárskej a lesnej pôde. Podpora bola zameraná na:  

 realizáciu osobitných metód manažmentu lesníckych činností na územiach NATURA 2000, 
ktoré prispeli k trvalo udržateľnému rozvoju s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, 
hlavne biodiverzitu a územia s vysokou prírodnou hodnotou; 

 obhospodarovanie lesa vyžadujúce osobitný prístup s implementáciou špeciálnych 
fytotechník; 

 obnovu lesa po pôsobení škodlivých činiteľov. 

Podpora opatrenia 224 spočívala v náhrade straty príjmov súkromných vlastníkov lesov v 5. stupni 
ochrany prírody za obmedzenie lesníckej činnosti vyplývajúce z územnej ochrany. Beneficienti reálne 
na týchto územiach nevykonávali lesohospodársku činnosť, čo malo priaznivý vplyv na kvalitu vôd. Lesy 
patriace do území Natura 2000 – 5. stupeň ochrany prírody plnia často úlohu lesov osobitného určenia 
ako lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, s prioritnou funkciou ochrany vôd. 
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Podpora opatrenia 225 spočívala v kompenzácii strát z nevyužívania lesov na produkciu dreva a iných 
tovarov a finančná podpora pre uplatňovanie citlivých ekologických postupov pri starostlivosti o cenné 
biotopy vytvorila mechanizmus, ktorý motivoval vlastníkov lesa efektívne participovať na ekologickom 
programe – ochrana biotopov a chránených vtáčích území. Implementácia opatrenia 225 mala 
pozitívny vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia a prispela k zlepšeniu kvality vody vplyvom lesa 
o výmere 16 552 ha, k zníženiu koncentrácie živín N, P a pesticídov a k zníženiu vodnej erózie na lesnom 
pôdnom fonde. 

Z pohľadu hodnotiacej otázky podpora opatrenia 226 spočívala v zakladaní, ochrane a výchove lesných 
porastov, schopných plniť pôdoochranné a vodozádržné funkcie, ktoré boli poškodené biotickými a 
abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi. Cieľom bolo zníženie rizika pôdnej erózie a 
zvyšovanie absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenie vodohospodárskej funkcie lesov. 
Vzhľadom na vysokú úroveň kontrahovania je možné predpokladať, že opatrenie podporilo súčasnú a 
hlavne budúcu kvalitu vôd na podporenom území. 

Tab. č. 6/14 Podpora v období 1.1.2007 – 31.12.2015 cez opatrenia osi 2 

Opatrenie osi 2 
Počet podporovaných 
subjektov 

Podporená lesná pôda v 
ha 

Verejné výdavky (tis. EUR) 

224 123 19 132 5 173 

225 93 16 552/7 726 850 

226 459 396 824 157 228 

Zdroj: PPA 

Záver: Ochrana vody nebola primárnym cieľom PRV SR 2007 – 2013 vo všeobecnosti. Napriek tomu 
realizácia investícií do nových strojov, stavieb a technológií v pôdohospodárstve a zároveň 
implementácia neinvestičných podpôr vo výsledku prispeli k lepšiemu hospodáreniu s vodou a k 
zvýšeniu kvality vody.  
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HO9: Do akej miery program prispel k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach a posilneniu 
diverzifikácie vidieckej ekonomiky? 

Ukazovatele: 

- Hrubá pridaná hodnota z nepoľnohospodárskych činností (op. 311, 313) 
- Hrubý počet vytvorených pracovných miest (op. 311, 313) 
- Prírastok turistických návštevníkov (denných a prenocovaných návštevníkov) (op. 313) 
- Počet absolventov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu (op. 331, 341) 
- Populácia na vidieku profitujúca zo zlepšených služieb (op. 321, 322) 

Analýza 

Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, ekonomických a environmentálnych 
podmienok lokálnej komunity. Napriek mnohým výhodám života vo vidieckych oblastiach rôzne 
analýzy a štúdie konštatujú, že úroveň kvality života vo vidieckom priestore je všeobecne nižšia oproti 
urbanizovanému priestoru (VÚEPP – EuroConsulting, s.r.o., 2013).  

Charakteristickými rysmi slovenského vidieka je najmä nižšia vzdelanosť a pracovná kvalifikácia 
obyvateľstva, nedostatok pracovných príležitostí na vidieku a zvýšená nezamestnanosť, osobitne 
dlhodobá nezamestnanosť, závislosť od nízkych príjmov a upadajúceho agrosektora, sťahovanie sa 
vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým mladých do väčších miest, nízka úroveň produktívnych 
investícií, ktoré majú tendenciu plynúť najmä do okolia veľkých miest. Na druhej strane však vidiek 
disponuje zaujímavými kultúrno-historickými pamiatkami, príťažlivými prvkami národnej, regionálnej 
a ľudovej kultúry, ale napríklad aj dostupnou voľnou pracovnou silou. Os 3 PRV SR 2007-2013 
komplexne a strategicky pristupuje k riešeniu otázok vidieka, pričom prostredníctvom jednotlivých 
opatrení tejto osi bol dosiahnutý mierne pozitívny vplyv na kvalitu života na vidieku. 

Životné podmienky obyvateľstva a udržateľnosť hospodárskeho života vo vidieckych oblastiach sú do 
značnej miery ovplyvňované prítomnosťou poľnohospodárstva a jeho ekonomickou výkonnosťou. 
Európsky model multifunkčného poľnohospodárstva zodpovedá prírodným a spoločensko-
ekonomickým podmienkam Slovenska, pretože rešpektuje obmedzenú dostupnosť produktívnych 
prírodných zdrojov, najmä pôdy, ekologické a kultúrno-spoločenské limity intenzifikácie produkcie, typ 
a hustotu osídlenia krajiny. V súlade s týmito intenciami je nutné zdôrazniť, že poľnohospodárstvo sa 
musí stať súčasťou širšej viacodvetvovej stratégie hospodárskeho rozvoja vidieka SR s pevným 
ukotvením v národnej agrárnej politike. Budúcnosť vidieckeho priestora SR bude vo všeobecnosti 
závisieť od ekonomickej reštrukturalizácie a od možností vytvorenia pracovných príležitostí pre 
obyvateľstvo na vidieku. 

Príležitosťou pre rozvoj vidieka je najmä znižovanie závislosti vidieckeho obyvateľstva od 
poľnohospodárskej prvovýroby, rozvoj podnikateľských aktivít na vidieku a tým vytváranie nových 
pracovných príležitostí. Tento proces je komplikovaný početnými slabými stránkami vidieka, ako nízka 
mobilita pracovnej sily, veľká rozdrobenosť vlastníctva pôdy a nerozvinutý trh s pôdou, vysoký podiel 
vidieckeho obyvateľstva v poproduktívnom veku, zastaraná infraštruktúra a celkový úpadok najmä 
menších vidieckych obcí. V nadväznosti na zvýšenie konkurencieschopnosti pôdohospodárstva (os 1) 
sa práve od diverzifikácie vidieckej ekonomiky očakával príspevok k zlepšeniu rovnováhy pracovných 
príležitostí a spoločenských podmienok vidieckeho obyvateľstva, a tým spomalenie vysídľovania 
vidieka (tvorba zamestnanosti a jej vplyv na zvýšenie kvality života).  

Aktuálny stav ekonomickej základne na vidieku nedokáže bez účasti vonkajších stimulov dostatočne 
zabezpečiť primeraný trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj a kvalitu života. Preto sú podporné 
opatrenia pre rozvoj vidieka v rámci PRV dôležitým nástrojom na povzbudenie hospodárskeho rastu a 
diverzifikácie vidieckych ekonomík. Príspevok k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach a k 
posilneniu diverzifikácie vidieckej ekonomiky možno pripísať najmä nasledovným opatreniam:  

 311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností 

 313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 
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 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

 322 Obnova a rozvoj obcí 

 331 Vzdelávanie a informovanie 

 341 Získavanie zručností 

Kombinácia a zameranie uvedených opatrení vytvorilo predpoklady pre dosiahnutie významného 
príspevku k uvedenému cieľu. 

 
Odpoveď na HO9: 

Kumulatívnu sumu vyplatených verejných prostriedkov v EUR na 1 obyvateľa okresu za všetky 
opatrenia PRV SR 2007-2013 k 31.12.2015 podľa okresov zachytáva nasledujúca mapa. Tá 
dokumentuje, že prostriedky boli relatívne rovnomerne rozložené.  

Mapa 6/2 Kumulatívna suma vyplatených verejných prostriedkov PRV SR 2007-2013 v EUR na 1 obyvateľa okresu 
k 31.12.2015 

 

 

Vplyv na zlepšenie kvality života na vidieku a posilnenie diverzifikácie vidieckej ekonomiky 
prostredníctvom podpory v rámci PRV SR 2007-2013 bol vyjadrený prostredníctvom niekoľkých 
ukazovateľov. Pri takomto posúdení sú dôležité jednak ekonomické a sociálne ukazovateľy, medzi 
ktoré patrí najmä vývoj vidieckej nezamestnanosti a s tým spojený vývoj agrárnej zamestnanosti, 
tvorba pracovných miest, zmena počtu obyvateľov v jednotlivých obciach/okresoch (migrácia), vývoj 
počtu obyvateľstva z hľadiska vekovej štruktúry, vybavenosť obcí a pod. Okrem toho je pre hodnotenie 
kvality života kľúčové kritérium blahobytu, teda populácia na vidieku, ktorá má prospech zo 
zlepšených služieb (vybudované cesty a iná technická infraštruktúra, lepšie podmienky pre 
poskytovanie verejných služieb, lepšia občianska vybavenosť a pod.). Uvedomenie si samotných 
obyvateľov jednotlivých obcí, aký prínos pre nich majú uskutočnené aktivity a zlepšenia a ako tieto 
kombinované efekty zlepšujú ich celkovú kvalitu života je jedným z dôležitých kvalitatívnych kritérií 
tvoriacich kvalitu života, pretože práve obyvatelia vidieka sú tými, ktorí v značnej miere ovplyvňujú 
jeho rozvoj. Kľúčové ukazovatele výsledku pre os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a 
diverzifikácia vidieckeho hospodárstva zachytáva nasledujúca tabuľka.  
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Tab. 6/15 Vývoj ukazovateľov výsledku pre os 3 

Ukazovateľ K 31.12.2015 Cieľ 2013 Plnenie 

Zvýšenie pridanej hodnoty z nepoľnohospodárskej činnosti (tis. 
EUR)* 

5 666 21 200 26,7% 

Vytvorené pracovné miesta**, z toho 842,5 678 124,3% 

cestovný ruch 568,5   

remeselná výroba 5   

maloobchod 77   

výroba obnoviteľnej energie 56   

iné 136   

Dodatočný počet turistov, z toho 38 701 150 000 25,8% 

pobyty s prenocovaním 27 323 128 571 21,3% 

denný návštevníci 11 378 21 429 53,1% 

Počet obyvateľov, ktorí majú úžitok zo zlepšených služieb 680 860 319 313 213,2% 

Počet účastníkov vzdelávania v osi 3 10 894 3 700 294,4% 

školenie a informovanie ekonomických subjektov v osi 3 8 352 3 000 278,4% 

príprava stratégie miestneho rozvoja 2 542 700 363,1% 
Zdroj: Výročná správa o pokroku k PRV SR 2007-2013 za rok 2015 
* opatrenia 311 a 313  
** opatrenia 311, 313 + Leader 

 
Okrem uvedených ukazovateľov, na úrovni programu (os 3) bol dosiahnutý celkový účinok na nárast 
hrubej pridanej hodnoty vyjadrenej v parite kúpnej sily, teda ekonomický rast, vo výške 11,58 mil. EUR 
v priebehu 9 rokov. Pri stanovenej cieľovej hodnote na úrovni 12,1 mil. EUR došlo teda k naplneniu 
uvedeného ukazovateľa dosahu na 95,7%, čo možno považovať za relatívne pozitívny účinok. 

Kvantitatívne najlepšie výsledky dosiahli opatrenia pre obyvateľov vidieka, kde boli podporené služby 
a obnova spoločných priestranstiev a budov. Úžitok zo zlepšených služieb majú všetci obyvatelia obcí, 
kde bol realizovaný projekt z opatrení 321 alebo 322.  

Rovnako pozitívne výsledky boli dosiahnuté v prípade vzdelávacích aktivít. Najmä opatrenie 331 pôsobí 
v rámci celého programu, ale aj nad jeho rámec. Vedomosti je možné využiť v rámci iných programov, 
prípadne projektov, pričom pri poskytovaní vzdelávania je dôležité najmä pružne reagovať na zmeny v 
spoločnosti a zamerať sa na spoluprácu a inovácie. Vzdelávanie bolo podporované aj inými programami, 
čím vytváralo synergie pri rozvoji územia.  

Aktivity v cestovnom ruchu vytvorili novú rekreačnú infraštruktúru (ubytovacie kapacity) a prilákali 
nových návštevníkov, ktorí zostávajú aj cez noc. Došlo tým k zvýšeniu atraktivity vidieckeho územia, 
čo v kombinácii s vyššími investíciami vytvára perspektívu aj do budúcnosti. Nízke plnenie čo sa týka 
počtu návštevníkov súvisí najmä s metódou zberu údajov. Z monitorovacích správ pri ukončení projektu 
(s poslednou žiadosťou o platbu) sa ešte nemusí preukázať nárast. Preto PPA zbiera tieto údaje aj 
následne samostatným zisťovaním a možno očakávať väčší prírastok počtu návštevníkov. Počet 
vytvorených pracovných miest v cestovnom ruchu (568,5) svedčí o prínose vybudovaných zariadení, a 
to nielen nízkokapacitného ubytovania, ale najmä v dôsledku diverzifikácie poľnohospodárskych 
činností. 

Vidiecky turizmus, remeselná výroba a ponuka vidieckych špecifík predstavujú rýchlo sa rozvíjajúce 
odvetvia. Pre udržateľný rozvoj vidieckeho CR existujú lepšie a horšie lokality, avšak dá sa polemizovať, 
či je podpora CR z verejných zdrojov vhodná pre všetky lokality, bez skúmania existujúceho potenciálu 
pre CR. Ten taktiež môže zostať nevyužitý bez účasti proaktívnych miestnych autorít. V kontexte PRV 
je potrebné cieliť CR do poľnohospodársky znevýhodnených lokalít. 

Výhodou CR je, že prináša priame i nepriame účinky zamestnanosti na viaceré dotknuté odvetvia, 
dodávateľov tovarov a služby. Podporuje integráciu subjektov, inováciu produktov a odbyt vlastných 
produktov, napr. na stravovanie a pohostenie návštevníkov. Vhodnou integráciou CR s ostatnými 
aktivitami na vidieku sa zvyšujú nepriame prínosy a dosahuje sa vysoká pridaná hodnota. 
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Existuje mnoho príkladov dobrej praxe z krajín EÚ, kde sú početné veľmi úspešné projekty Leader, 
založené na prepojení aktivít CR s kvalitou miestnych zdrojov (aktív), ktorými môžu byť vysoko 
kvalitné miestne poľnohospodárske produkty, miestne potraviny, prírodné prostredie, kultúrne 
tradície a pod. To podporuje a zviditeľňuje dobrú povesť regiónu a priťahuje záujem návštevníkov, čím 
rastú príjmy miestnych podnikov, ktoré aj vďaka tomu majú záujem udržať tradičné poľnohospodárske 
aktivity, ktoré by inak boli vystavené tlakom a mohlo by dôjsť k ich zániku. Tiež významne posilňuje 
odolnosť miestnej ekonomiky tým, že prepája podniky z viacerých odvetví. 

Ako už bolo spomenuté, z pohľadu kvality života a diverzifikácie vidieckej ekonomiky je dôležitý aj vývoj 
ďalších špecifických ukazovateľov, ako napr. agrárna zamestnanosť, vidiecka nezamestnanosť, migrácia, 
veková štruktúra obyvateľstva na vidieku a pod. 

Vývoj agrárnej zamestnanosti je charakteristický nielen dlhodobým poklesom zamestnanosti, ale aj 
podielovou zmenou profesných kategórií pracovných síl. Pri všeobecnom poklese manuálnych aj 
vedúcich pracovníkov bola dynamika znižovania manuálnych pracovníkov vyššia ako dynamika poklesu 
vedúcich a administratívnych pracovníkov. Tento trend odráža prirodzenú korigujúcu reakciu na 
sezónne výkyvy v potrebe práce, mierne narastajúcu diverzifikáciu smerom k nepoľnohospodárskym 
činnostiam, sústavné vytláčanie pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, nároky na rast 
produktivity práce a efektívnosť výroby, atď. a vytvára tak prirodzený tlak na racionalitu v tejto oblasti. 
Napríklad za roky 2000 až 2010 došlo k zníženiu zamestnanosti o polovicu, ale s trojnásobným zvýšením 
počtu osôb pracujúcich na dohodu vykonávanú mimo pracovný pomer. Výrazne progresívny nárast 
podielu osôb pracujúcich mimo pracovný pomer bol typický pre všetky právne formy v 
poľnohospodárstve. V nasledujúcej tabuľke je zdokumentovaný vývoj počtu pracujúcich v 
poľnohospodárstve v pomere k celkovému počtu pracujúcich v SR v rokoch 2005-2014.  

Tab. 6/16 Vývoj počtu pracujúcich v poľnohospodárstve v pomere k celkovému počtu pracujúcich v SR 

Ukazovateľ 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet pracujúcich v 

poľnohospodárstve 

(v tis. osôb)* 81,5 78,1 75,5 72,3 65,3 56,3 51,6 51,6 50,6 51,5 

Počet pracujúcich v 

SR celkom (v tis. 

osôb)** 2 216,2 2 329,3 2 357,3 2 433,8 2 365,8 2 317,5 2 315,3 2 329,0 2 329,3 

2 

363,0 

Podiel pracujúcich 

v poľnoh. z 

celkového počtu 

pracujúcich v SR 

(%) 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 

Zdroj: **ŠÚ SR, Slovstat; *ŠÚ SR, Výberové zisťovanie pracovných síl. Vypracoval: NPPC-VÚEPP. 
Pozn.: podľa metodiky VZPS 

Z tabuľky je zrejmé, že dlhoročný kontinuálny pokles počtu pracujúcich v poľnohospodárstve sa začal 
v roku 2012 zmierňovať a došlo k postupnej stabilizácii. Počet pracujúcich dosiahol 51,5 tis. osôb, čo 
znamenalo medziročné zvýšenie o 1,8%, t. j. o 895 pracujúcich osôb. Zvýšenie počtu pracujúcich v 
poľnohospodárstve kladne ovplyvnili opatrenia smerujúce k vytváraniu pracovných príležitostí v rámci 
PRV SR 2007-2013. Po dlhej dobe bol v poľnohospodárstve v roku 2014 počet novovzniknutých 
pracovných miest vyšší ako počet zaniknutých. Uvedený nárast agrárnej zamestnanosti potvrdzuje aj 
medziročný nárast o 5,8% v organizáciách s 20 a viac zamestnancami. 

Do budúcnosti je však potrebné upriamiť pozornosť na nové trendy vo vidieckej zamestnanosti: 
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 V pôdohospodárstve sa zvyšuje počet sezónnych pracovníkov a rôzne formy skrátených 
pracovných úväzkov. Značná časť týchto osôb tak kombinuje dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovný pomer s rôznymi formami sociálnych príjmov. U tejto skupiny pracovníkov 
dochádza k reálnemu zníženiu ich životnej úrovne. 

 Na vidieku je marginalizovaná sociálna skupina poľnohospodárskej populácie, najmä segment 
nekvalifikovaných, resp. nízko kvalifikovaných poľnohospodárskych pracovníkov. Táto 
marginalizácia má svoje priestorové dimenzie a najmä v ekonomicky znevýhodnených a 
periférnych oblastiach vytvára nerovnaké šance a príležitosti vidieckeho obyvateľstva, 
dochádza k nebezpečenstvu prepadu do trvalej sociálnej odkázanosti s kultúrou závislosti na 
sociálnych dávkach. Na vidieku dochádza ku koncentrácii nezamestnanosti do určitých 
sociálnych kategórií (populácia pôvodne pracujúca v poľnohospodárstve je jednou z nich), 
ktoré sú na trhu práce marginalizované alebo sú z neho vplyvom trhovej ekonomiky zvýšenou 
mierou vylučované. 

Na potrebu, aby politiku zamestnanosti a trhu práce podporoval širší proces reforiem a systémových 
zmien, poukazuje aj Národná stratégia zamestnanosti SR do roku 2020. Stratégia okrem iného 
prognózuje najvýraznejší pokles zamestnanosti práve v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a 
rybolovu.  

Príležitosti, ako predchádzať nezamestnanosti, sú podľa stratégie vo zvyšovaní úrovne zručností 
pracovných síl a taktiež v presunoch pracovných síl z útlmových sektorov do rozvíjajúcich sa sektorov. 
Súčasne kladie za dôležité zabezpečiť účinné opatrenia na začlenenie nízko kvalifikovaného 
obyvateľstva na trh práce, predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti a neaktivity vrátane rozvoja 
inkluzívneho zamestnávania. 

Tu je treba vidieť dôležitú úlohu a využitie potenciálu pôdohospodárstva, najmä špecializácií náročných 
na manuálne práce, a tiež jeho väčšej diverzifikácie do nepoľnohospodárskych činností v horských a 
ostatných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach. Ak sa to má stať realitou, je potrebné tomu 
podriadiť smerovanie a nastavenie podmienok podpôr pre rozvoj vidieka, vrátane prístupu k 
podporám pre nových a mladých poľnohospodárov a ich cielenej odbornej prípravy. 

Z analýz vyplynulo, že efekt opatrení PRV SR 2007-2013 na počet nezamestnaných a mieru 
nezamestnanosti je mierne pozitívny a prejaví sa pri vyšších sumách podpory na okres. Dopad aktivít 
osi 3 na zamestnanosť vo vidieckych oblastiach by mal byť čo možno najpresnejšie monitorovaný, 
pretože straty pracovných miest v poľnohospodárstve sú často hlavnou príčinou chudoby a sociálnej 
exklúzie niektorých skupín obyvateľstva, osobitne nízko kvalifikovaných pracovných síl, dlhodobo 
nezamestnaných a marginalizovaných skupín obyvateľstva.  

Udržaním a vytvorením vidieckej zamestnanosti sa dosahuje aj ďalší pozitívny efekt pre miestnych 
zamestnancov, ktorým je menšia náročnosť na dopravu a presuny do zamestnania v porovnaní s 
mestskými oblasťami (strata času v dopravných zápchach). 

Dôležitými demografickými ukazovateľmi, prostredníctvom ktorých je možné posúdiť kvalitu života na 
vidieku, je aj vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva na vidieku a vývoj počtu obyvateľov na vidieku z 
pohľadu migrácie.  

Čo sa týka vývoja vekovej štruktúry, na základe údajov Eurostatu (EC, 2016) bola na Slovensku v roku 
2014 veková štruktúra obyvateľstva podľa typu regiónu nasledovná: 

 vo vidieckych oblastiach bolo 15,2% obyvateľov v predproduktívnom veku, 71,3% obyvateľov 
v produktívnom veku a 13,5% v poproduktívnom veku, 

 v prechodných oblastiach bolo 15,6% obyvateľov v predproduktívnom veku, 71,1% v 
produktívnom veku a 13,2% v poproduktívnom veku, 

 v mestských oblastiach bolo 14,8% obyvateľov v predproduktívnom veku, 70,5% obyvateľov v 
produktívnom veku a 14,7% v poproduktívnom veku. 
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Oproti roku 2009 tak došlo vo vidieckych regiónoch k miernemu poklesu počtu obyvateľov v 
predproduktívnom veku (v roku 2009 na úrovni 15,7%) a k nárastu počtu obyvateľov v poproduktívnom 
veku (v roku 2009 na úrovni 12,3%). Dochádza tak k starnutiu populácie na vidieku. Rovnaká situácia 
je však aj v rámci EÚ-28, kde bol v roku 2014 vo vidieckych regiónoch podiel obyvateľov v 
predproduktívnom veku 15,3% a v poproduktívnom veku až 19,5% (spoločný kontextový ukazovateľ 
C.02 Veková štruktúra). 

Z pohľadu migrácie obyvateľstva je situácia na Slovensku v súčasnosti charakteristická výraznou 
suburbanizáciou, ktorá sa prejavuje postupným presunom strednej vrstvy z miest do obcí, ktoré sa 
nachádzajú predovšetkým v zázemí väčších miest. Dochádza tak k rozvoju prímestských vidieckych 
sídiel, kam sa postupne premiestňujú aj kvalitnejšie druhy občianskeho vybavenia a služieb. Nastáva 
tak presun osídlenia do tých oblastí, ktoré získali novú atraktivitu (napr. vybudovaním obchvatu, 
diaľnice a pod.) a majú výhodnejšie ceny pozemkov v porovnaní s mestami. Ide skôr o satelitné obce s 
obyvateľstvom, pre ktoré je charakteristické bývanie na vidieku na jednej strane, ale tiež dochádzanie 
za prácou a ostatnými aktivitami do miest na strane druhej. Tieto efekty sa najviac prejavujú v okolí 
veľkých miest ako je Bratislava a Košice. V konečnom dôsledku tak nejde o nárast záujmu o život na 
vidieku ako taký, ale skôr o sústavné vytváranie mestských regiónov, ktoré postupne pohlcujú okolité 
obce a svojim ekonomickým vývojom viažu postupne väčšie územia (Záverečná správa strednodobého 
hodnotenia PRV SR 2007-2013). Celkové prírastky/úbytky obyvateľov v okresoch SR zachytáva 
nasledujúca mapa.  

Mapa 6/3 Celkové prírastky/úbytky obyvateľov v okresoch SR 

 

 

Rovnako ako v prípade nezamestnanosti, vplyv PRV SR 2007-2013 na vývoj populácie na vidieku je 
mierne pozitívny. Pozitívne efekty sa však prejavujú len pri vyšších sumách podpory na okres. Z toho 
vyplýva potreba kumulácie zdrojov a implementácie integrovaných, príp. vzájomne sa dopĺňajúcich 
projektov. Tento spôsob implementácie je možné realizovať najmä za využitia participatívneho 
prístupu a nástrojov spolupráce v území (územné riešenia), akými je napr. alokácia prostriedkov do 
miestnych akčných skupín prostredníctvom prístupu Leader. Investície na vidieku je tiež potrebné 
smerovať do aktivít, ktoré prinesú zisk, prípadne realizovať aktivity, ktoré prinesú konkrétne finančné 
efekty pre jednotlivé obce, povedú k zvýšeniu príjmov, prípadne k vytvoreniu nových pracovných 
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miest, čo z obcí vytvorí miesta atraktívne pre bývanie, trávenie voľného času, podnikanie, ale aj z 
hľadiska návštevnosti turistov.  

HO10: Do akej miery prispel program k zavedeniu inovatívnych prístupov? 

Ukazovateľ:  Nové produkty a technológie 

Odpoveď na hodnotiacu otázku č.10  

PRV SR 2007 – 2013 umožnil potenciálnym žiadateľom o príspevok z programu široké možnosti 
zavádzania nových postupov vo výrobe alebo uvedenie nových produktov na trh. Program ponúkal 
minimálne v rámci opatrení osi 1 a osi 3 možnosť investovať do nových technológií na výrobu surovín 
pre potravinárske účely alebo v lesnom hospodárstve. Taktiež umožňoval investovať do technológií na 
spracovanie surovín, spracovanie odpadov a celkovo do využitia všetkého produkovaného materiálu 
prvovýroby, vrátane odpadu. Investície sa zamerali na stroje a zariadenia, ktoré mohli dopomôcť k 
úsporám nákladov vo výrobe a k vyšším hektárovým/tonážnym/objemovým výnosom. Na účely 
monitorovania programu beneficienti poskytli informácie formou monitorovacích správ o zavedení 
nových postupov alebo nových produktov. Z dostupných údajov z monitorovacích správ je zrejmé, že 
zavedenie inovatívneho prístupu sa týkal hlavne opatrení 121, 122, 123, a 311. Nedostatkom v 
monitorovacích správach bolo to, že beneficienti uvádzali za inovatívnosť aj nákupy takých strojov a 
zariadení, ktoré nepriniesli nové postupy vo výrobe ani nové produkty, čo však bolo spôsobené 
nastavením programu. Zároveň nie je možné z monitorovacích údajov jednoznačne určiť, koľko 
finančných prostriedkov z programu reálne bolo poskytnutých na zavedenie nových postupov alebo 
výrobkov, nakoľko údaj o výške oprávnených nákladov a príspevku vyjadroval len celkový údaj za všetky 
položky projektu. Monitorovacie správy opatrenia 311 nesledovali údaje o inovatívnych prístupoch. Z 
výstupov projektov a ich popisu je však zrejmé, že investície do bioplynových staníc je možné považovať 
za inovatívnosť vo výrobe z pohľadu znižovania nákladov, nového využitia odpadovej suroviny a tvorby 
nového produktu podnikov. Analýza údajov z monitorovacích správ jednotlivých opatrení je uvedená 
v tab. č 6/17. Tabuľka vyjadruje zapojenie beneficienta do jednotlivých monitorovacích ukazovateľov 
zvlášť a do monitorovacích ukazovateľov súčasne. Nakoľko nebola stanovená jednotná metodika 
vypĺňania monitorovacích správ, niektorí beneficienti uviedli všetky možnosti súčasne. 

Tab. č. 6/17 Prehľad zapojenia beneficientov do inovatívnych prístupov 

Typ opatrenia Monitorovací 
ukazovateľ 

Počet subjektov 
vykazujúcich 
ukazovateľ 

Schválené 
oprávnené 
výdavky projektu v 
tis. EUR 

Schválený 
príspevok 
programu na 
projekt v tis. EUR 

Opatrenie 121 
*celkom 2231 
projektov 

Nové postupy 651 357 504 169 343 

Nové produkty 162 69 148 31 243 

Nové produkty a 
postupy súčasne 

59 11 936 4 255 

Opatrenie 123 
*celkom 451 
projektov 

Nové postupy 167 204 730 100 169 

Nové produkty 131 171 501 81 524 

Nové produkty a 
postupy súčasne 

60 107 530 52 142 

Opatrenie 122 
*celkom 365 
projektov 

Nové postupy 159 31 996 15 998 

Nové produkty 18 4 292 2 146 

Nové produkty a 
postupy súčasne 

9 2 317 1 158 

Opatrenie 311 
*celkom 209 
projektov 

Nové postupy 18 48 586 24 293 

Nové produkty 18 48 586 24 293 

Nové produkty a 
postupy súčasne 

18 48 586 24 293 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

120 

 

HO11: Do akej miery prispel program k vybudovaniu prístupu k širokopásmovému internetu? 

Ukazovateľ: Rast používania internetu na vidieku (op. 321) 
Analýza 

Slovensko v rámci Programu rozvoja vidieka spočiatku neuvažovalo s podporou investícií zameraných 
na budovanie širokopásmového internetu v obciach, pretože podporu týchto investícií zahŕňal na 
Slovensku operačný program „Informatizácia spoločnosti“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR).  

Z Európskeho plánu hospodárskej obnovy, ktorý Rada prijala v decembri 2008 však vyplýva, že je 
potrebné podporovať rozvoj širokopásmového internetu vrátane oblastí, v ktorých je slabo rozvinutý. 
Ide najmä o vidiecke oblasti, ktoré často trpia nedostatočným prístupom k internetu. Problematika 
budovania infraštruktúry vo vidieckych oblastiach bola teda v rámci PRV SR 2007-2013 riešená 
prostredníctvom opatrenia 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, a to za využitia časti 
prostriedkov, ktoré pre Slovensko vyplynuli z tzv. Recovery package (v sume 5 mil. EUR). Pre podporu 
boli vybrané dva kraje (Banskobystrický a Prešovský), v ktorých sa nachádza najviac obcí do 500 
obyvateľov, a ktoré sú zároveň tzv. bielymi miestami, teda oblasťami, kde nie je žiadna širokopásmová 
infraštruktúra, a ktoré nie sú zaujímavé pre komerčných poskytovateľov internetových služieb. 
Veľkostná kategória do 500 obyvateľov navyše poukazuje na vysoký stupeň vidieckosti osídlenia v 
týchto krajoch. 

Výsledkom malo byť umožnenie prístupu vidieckeho obyvateľstva k širokopásmovej infraštruktúre, čím 
sa mal zlepšiť prístup k informáciám a ku komunikácií prostredníctvom informačných systémov.  

Prístup k širokopásmovej infraštruktúre je stále považovaný za jeden z najdôležitejších nástrojov 
konkurencieschopnosti. Slovensko má v tejto oblasti vypracovanú Vnútroštátnu stratégiu pre 
širokopásmové pripojenie (prijatá v marci 2011 bez stanoveného dátumu skončenia platnosti), pričom 
primárnu zodpovednosť za túto stratégiu a politiky v oblasti širokopásmového pripojenia nesie 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Dôležité úlohy tiež plní Národná agentúra 
pre sieťové a elektronické služby, ktorá podporuje rozširovanie širokopásmového pripojenia tým, že 
poskytuje projektovú technickú dokumentáciu, a to aj pre regionálne širokopásmové siete v oblastiach, 
ktoré nie sú atraktívne pre komerčných operátorov, teda pre tzv. biele miesta.  

Z dôvodu, aby mali všetci obyvatelia SR prístup k využívaniu širokopásmového pripojenia, bolo 
potrebné aj v týchto oblastiach, ktoré nie sú atraktívne pre súkromný sektor najmä kvôli dlhodobej 
návratnosti, vysokému riziku investícií a pod., poskytovať podporu na vybudovanie širokopásmových 
prístupových sietí z verejných zdrojov. Na financovanie širokopásmového pripojenia boli preto v 
období 2007-2013 použité nasledovné nástroje: 

 OP Informatizácia spoločnosti - štátna pomoc v rámci EFRR zameraná na rozvoj 
širokopásmových sietí vo vidieckych oblastiach, kde infraštruktúra v danom čase buď 
neexistovala, prípadne nebola plánovaná (tzv. biele a šedé miesta), pričom finančné 
prostriedky vyčlenené na toto opatrenie predstavovali 113 mil. EUR; 

 PRV SR 2007-2013 - štátna pomoc v rámci EPFRV poskytovaná na základe pravidla de minimis 
prostredníctvom opatrenia 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo zameraná na 
zlepšenie základných služieb širokopásmového pripojenia a stimuláciu investícií do vidieckych 
oblastí, najmä do tzv. bielych miest. 

Pokiaľ ide o vývoj širokopásmového pokrytia, ktoré predstavuje dostupnosť siete pre tých, ktorí majú 
záujem prihlásiť sa k danej službe (vyjadrené ako percento populácie), Slovensko dlhodobo figuruje na 
konci rebríčka v rámci krajín EÚ. V roku 2008 pokrytie na Slovensku zahŕňalo 78% obyvateľstva 
(priemer EÚ-27 bol na úrovni 92,7%) a 43% obyvateľstva vo vidieckych oblastiach (priemer EÚ-27 
predstavoval 76,6%). Aktuálny stav (rok 2014) pokrytia pevnými širokopásmovými sieťami na 
Slovensku je na úrovni 86,8%, pričom v rámci EÚ už bola dosiahnutá úroveň 96,9%. Vo vidieckych 
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oblastiach SR je pokrytie pevnými širokopásmovými sieťami na úrovni 76,6% v porovnaní s priemerom 
EÚ, ktorý predstavuje 89,6%. Širokopásmové pokrytie teda naďalej zostáva výzvou pre slovenský 
vidiek. Dve najširšie dostupné technológie vo vidieckych oblastiach na Slovensku (DSL a WiMAX) 
pokrývajú 50,1%, resp. 50,4% domácností na vidieku. Avšak vzhľadom k značnému prekrývaniu týchto 
dvoch typov sietí stále existuje takmer štvrtina vidieckych domácností, ktoré nemajú prístup k žiadnym 
pevným širokopásmovým službám (EC, 2015).  

Problémom je tiež nízka penetrácia širokopásmového internetu. Dôvodom je okrem nedostatočnej 
ponuky kvalitných elektronických služieb nedostatočný rozvoj prístupových sietí. Nízka penetrácia 
internetu sa týka okrem domácností aj verejnej správy, predovšetkým obecných úradov. Nedostatok 
širokopásmových pripojení úzko súvisí s nákladmi na vybudovanie prístupových širokopásmových sietí, 
ktoré sa na Slovensku budujú nesystémovo. Prístupné siete budujú komerční prevádzkovatelia 
predovšetkým v mestách a obciach s vysokou hustotou osídlenia alebo koncentráciou podnikateľských 
aktivít. Na okraji záujmu ostávajú teda predovšetkým vidiecke oblasti, horské oblasti a ekonomicky 
slabé regióny (Úrad vlády SR, 2013). 

 
Odpoveď na HO11: 

PRV SR 2007-2013 prispel prostredníctvom opatrenia 321 k budovaniu prístupu k širokopásmovému 
internetu v uvedenom období tým, že podporil celkom 88 obcí/projektov zameraných na investície do 
infraštruktúry širokopásmového internetu s celkovým objemom vyplatených verejných výdavkov vo 
výške viac než 13 mil. EUR. Z celkového počtu oprávnených žiadateľov (obcí mimo pólov rastu v rámci 
Banskobystrického a Prešovského kraja) tak bolo podporených 10% obcí. Z toho prostredníctvom 
dodatočnej podpory v rámci Recovery Package a Health Check bolo podporených 45 obcí s celkovým 
objemom investícií v sume 6,7 mil. EUR. Čo sa týka existujúcich bielych miest, PRV prispel k pokrytiu 
12% z celkového počtu bielych miest v SR, ktorý v roku 2011 činil 729 obcí. Aj z pohľadu nárastu 
pokrytia vidieckych oblastí širokopásmovým internetom (zo 43% v roku 2008 na 76,6% v roku 2014) 
tak možno konštatovať významný posun v zavádzaní internetu na vidieku.  

Okrem toho, z celkového počtu schválených a ukončených projektov opatrenia 321 (596 projektov) až 
74% projektov viedlo k vytvoreniu miesta pre používanie internetu (napr. v priestoroch obecného 
úradu, kultúrneho domu, v centrách voľného času a pod.). Skutočný počet osôb, ktoré tak majú 
prospech zo zavedenia internetu prostredníctvom opatrenia 321 predstavuje 208 312.  

Tab. č. 6/18 Plnenie stanovených cieľových hodnôt ukazovateľov (op. 321) 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Výsledok 
Rast používania internetu na 
vidieku (počet obyvateľov) 

52 643 208 312 395,7 

Zdroj: PPA 

Vnútroštátna stratégia Slovenska pre širokopásmové pripojenie okrem toho do budúcnosti stanovuje 
ďalší dlhodobý cieľ, ktorým je umožniť všetkým domácnostiam prístup k vysokorýchlostnému 
internetovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mbit/s do konca roku 2020 Ide o tzv. prístup novej 
generácie (NGA – Next Generation Access), pričom tento cieľ je v súlade s cieľmi iniciatívy Digitálna 
agenda pre Európu do roku 2020. Pokrytie domácností týmto typom prístupu na Slovensku bolo na 
konci roka 2014 na úrovni 63%, čo je tesne pod priemerom EÚ (68%). Pokrytie NGA vo vidieckych 
oblastiach EÚ bolo na konci roka 2014 na úrovni 25%, pričom na Slovensku bolo toto pokrytie len na 
úrovni 4%, čím sa Slovensko radí medzi štáty s najnižším pokrytím čo sa týka vidieckych oblastí. Cieľom 
Digitálnej agendy je však dosiahnuť 100% do konca roku 2020 aj vo vidieckych oblastiach (Murín, 2016). 
V programovom období 2014-2020 budú na Slovensku hlavnými zdrojmi financovania rozvoja 
infraštruktúry NGA z verejných zdrojov OP Integrovaná infraštruktúra a PRV SR 2014-2020.  
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HO12 Do akej miery prispelo NSRV k naplňovaniu cieľov PRV SR 2007 – 2013 ?  

Analýza 

Národná sieť rozvoja vidieka v podmienkach SR bola inštitucionalizovaná formou Centrálnej jednotky 
a 7 regionálnych pracovísk (antén) – decentralizovaná štruktúra siete. Úlohu Centrálnej jednotky NSRV 
vykonávala Agentúra rozvoja vidieka so sídlom v Nitre. Regionálne antény pôsobili v každom kraji (na 
úrovni NUTS III), pričom pre Trnavský a Bratislavský kraj bolo zriadené jedno pracovisko.  

Model kombinácie verejnej centrálnej jednotky a privátnych regionálnych pracovísk sa ukázal ako 
efektívny a účelný. Regionálne antény podobne ako aj centrálna jednotka NSRV realizovali svoju 
činnosť na základe ročných akčných plánov. Centrálna jednotka vykonávala činnosť v rokoch 2009 – 
2015 a regionálne antény v rokoch 2009 - 2014.  

Činnosť NSRV SR vychádzala z nasledovných úloh:  

 sledovať a monitorovať údaje v oblasti rozvoja vidieka; 

 poskytovať informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete pre rozvoj 
vidieka prostredníctvom informačných bulletinov, príručiek, internetových stránok a pod.; 

 zabezpečovať školenia, semináre a výmenu skúseností s implementáciou programu rozvoja 
vidieka; 

 pripravovať vzdelávacie programy pre miestne akčné skupiny v procese formovania; 

 podporovať národnú a nadnárodnú spoluprácu formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, 
študijných a výmenných návštev a pod.; 

 slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov; 

 zabezpečovať pravidelné stretnutia tímu NSRV a riadiacej skupiny; 

 poskytovať spätnú väzbu riadiacemu orgánu, relevantným štátnym inštitúciám a zodpovedným 
orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka (MPRV SR, MH SR, MDVaRR, Úrad vlády SR, atď.). 

 zhromažďovať, analyzovať a šíriť dáta o opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja.  

Hlavný cieľ NSRV vychádza z požiadavky, aby každý členský štát vytvoril národnú vidiecku sieť, ktorá 
zoskupuje organizácie a správu zapojenú do rozvoja vidieka. Účastníkov vidieckej siete tvoria 
beneficienti a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkých opatreniam v rámci Programu 
rozvoja vidieka.  

Tab. č. 6/19 Finančné plnenie opatrenia 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka  

Národná sieť rozvoja vidieka 

Členenie podľa čl. 68, ods. 2 nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 

Kumulatívne čerpanie 
prostriedkov (2007-2015) 

Prevádzka 666 632,23 EUR 

Akčný plán 1 997 229,96 EUR  

Spolu - Národná sieť rozvoja vidieka 2 663 862,19 EUR 

Skupina potenciálnych beneficientov siete v SR je veľmi široká a rôznorodá. Národná vidiecka sieť spája 
nasledovné subjekty, resp. vidieckych aktérov: obce a ich združenia, samosprávne orgány, existujúce 
mikroregióny, vzniknuté miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, združenia farmárov, 
zástupcov komôr a únií pôdohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho sektora, mimovládne 
organizácie, špecializované vládne organizácie, ako aj ostatných nezastúpených beneficientov v rámci 
PRV SR 2007 – 2013 a širokú verejnosť.  
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Tab. č. 6/20 Intervenčná logika opatrenia 

Hlavný cieľ Špecifické ciele 
Typy realizovaných 

aktivít 
Plnenie požadovaných úloh vo vzťahu k typu 

realizovaných aktivít  
Vlastné ukazovatele / ukazovateľy  

Vytvoriť národnú vidiecku sieť, 
ktorá zoskupuje organizácie 
a správu zapojenú do rozvoja 
vidieka. 

Vytvoriť priestor pre 
zber, monitoring a 
transfer informácií 
a poznatkov 
o rozvoji vidieka 
medzi 
zodpovednými 
orgánmi, vidieckymi 
aktérmi a naopak  

Zber a poskytovanie 
informácií 

 Sledovať a monitorovať údaje v oblasti 
rozvoja vidieka; 

 poskytovať spätnú väzbu riadiacemu orgánu, 
relevantným štátnym inštitúciám 
a zodpovedným orgánom vo vzťahu k 
rozvoju vidieka; 

 zhromažďovať, analyzovať a šíriť dáta o 
opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja 
vidieka; 

 slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít 
prístupu Leader pre všetkých vidieckych 
partnerov;  

 poskytovať informácie v oblasti rozvoja 
vidieka pre verejnosť. 

 Počet konzultácií s vidieckymi partnermi / 
verejnosťou  

 Počet zozbieraných a prezentovaných príkladov 
dobrej praxe  

 Počet členov NSRV z radov MAS  

 Počet členov NSRV z radov vidieckych partnerov / 
beneficientov / širšej verejnosti 

Dosiahnuť rast 
informovanosti 
a zvyšovania 
odborných 
kompetencií 
vidieckych aktérov 

Vzdelávacie a 
informačné aktivity 

 Zabezpečovať školenia, semináre a výmenu 
skúseností s implementáciou programu 
rozvoja vidieka; 

 pripravovať vzdelávacie programy pre 
miestne akčné skupiny v procese 
formovania. 

 Počet uskutočnených vzdelávacích a informačných 
aktivít (seminárov / workshopov / konferencií) 

 Počet účastníkov vzdelávacích a informačných 
aktivít  

Rozvíjať národnú 
a medzinárodnú 
výmenu skúseností 
a poznatkov 
o programe 
a rozvoji vidieka  

Národná a 
nadnárodná 
spolupráca 

 Podporovať národnú a nadnárodnú 
spoluprácu formou konferencií, diskusií za 
okrúhlym stolom, študijných a výmenných 
návštev a pod. 

 Počet aktivít zahraničných výmen 

 Počet zahraničných odborných exkurzií na témy 
rozvoja vidieka 

Zabezpečiť cielenú 
propagáciu 
programu 
a vidieckych iniciatív 

Propagácia 

 Poskytovať informácie v oblasti rozvoja 
vidieka pre verejnosť a potreby Európskej 
siete pre rozvoj vidieka prostredníctvom 
informačných bulletinov, príručiek, 
internetových stránok a pod. 

 Počet návštevníkov web stránky 

 Počet a typ účasti na pravidelných  výstavách / 
veľtrhoch 

 Počet a typ propagačných materiálov 
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Tab. č. 6/21 Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované aktivity 
Vstupy 

 
Výstupy Sumarizácia hlavných výstupov 

Zber a poskytovanie 
informácií 

 Počet 
regionálnych 
antén: 7 

 Počet 
zamestnancov 
centrálnej 
jednotky: 7 

 Akčné plány 
regionálnych 
pracovísk NSRV 

 Akčné plány 
centrálnej 
jednotky  

 Prevádzka 
NSRV: 666 
632,23 EUR 

 Akčný plán 
NSRV: 
1 997 229,96 
EUR 

 9611 osobných konzultácií 
v rámci činnosti regionálnych 
antén 

 3137 registrovaných projektov 
Osi III. a IV., z toho 546 projektov 
ako príklady dobrej praxe 

 1866 registrovaných členov NSRV 
+ 29 registrovaných MAS, spolu 
1895 členov 

Vzdelávacie a 
informačné aktivity 

 161 informačných a vzdelávacích 
aktivít regionálnych antén 

 26 informačných a vzdelávacích 
aktivít centrálnej jednotky 

 8130 účastníkov  

Národná a nadnárodná 
spolupráca 

 38 zahraničných odborných 
exkurzií  

 46 zahraničných odborných 
výmen a stretnutí  

Propagácia 

 147 693 návštev webového sídla 
NSRV 

 67 701 jedinečných prístupov na 
webové sídlo NSRV 

 4 pravidelne navštevované 
výstavy / veľtrhy 

Tab. č. 6/22 Posúdenie príspevku opatrenia 5.2 k naplňovaniu cieľov prioritných osí programu  

Ciele prioritných osí  

Expertné posúdenie príspevku opatrenia 
k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na základe 
hlavných výstupov 
u cieľovej skupiny, berúc 
do úvahy externé činitele 
(ktoré môžu znížiť 
príspevok) 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Zvýšiť 
konkurencieschopnosť 
agropotravinárskeho 
a lesníckeho sektora 

   

X  

 Zvyšovanie 
informovanosti 
o možnostiach podpory 
agropotravinárskeho 
a lesníckeho sektora 
u potenciálnych 
beneficientov programu 
formou osobných 
konzultácií, informačných 
seminárov / workshopov, 
vydávaním informačných 
materiálov, 
organizovaním exkurzií, 
zdieľaním informácií 
a poznatkov na národnej 
a medzinárodnej úrovni, 
ukážkou príkladov dobrej 
praxe a pod.  

Vytvárať multifunkčné 
poľnohospodárske 

   
X  

 Zvyšovanie 
informovanosti cieľovej 
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a lesnícke systémy 
s priaznivým dosahom 
na životné prostredie, 
prírodu a vzhľad 
krajiny 

skupiny o podporných 
nástrojoch v rámci Osi II. 
programu 
prostredníctvom 
organizovania seminárov, 
školení, odborných 
exkurzií, výmenných 
aktivít na národnej 
a medzinárodnej úrovni, 
vydávaním informačných 
a propagačných 
materiálov a pod.   

Zvýšiť zamestnanosť 
na vidieku a podporiť 
rozvoj obcí 

   

X  

 Poskytovanie osobných 
konzultácií, 
zabezpečovanie 
kontaktného bodu pre 
vidiecke obce, 
informovanie, 
vzdelávanie, prezentácia 
najlepších postupov 
a pod.  

Podpora budovania 
a rozvoj miestnych 
partnerstiev a využitie 
vnútorného 
rozvojového 
potenciálu vidieka 

   

 X 

 Osobitné zameranie na 
MAS a VSP, teda prístup 
LEADER a v tom 
individuálne poradenstvo 
pre MAS/VSP, 
organizovanie odborných 
exkurzií s tematikou 
LEADER, účasť na 
medzinárodných 
podujatiach LEADER, 
účasť na medzinárodných 
veľtrhoch / konferenciách 
spolu so zástupcami MAS, 
sieťovanie MAS / VSP 
v regiónoch a pod.  

 

Definícia a overovanie hypotéz 

Všeobecná hypotéza opatrenia je že Národná sieť rozvoja vidieka účinne prispela k naplňovaniu cieľov 
PRV SR 2007 – 2013. Uvedená hypotéza je overovaná prostredníctvom čiastkových hypotéz:  

 Národná vidiecka sieť zabezpečuje zber, monitorovanie a vyhodnocovanie údajov v oblasti 
rozvoja vidieka  

 Národná vidiecka sieť prispela k zvýšeniu informovanosti a kompetencií vidieckych aktérov / 
beneficientov programu  

 Národná vidiecka sieť prispela k posilneniu národnej a medzinárodnej spolupráce pri výmene 
informácií a poznatkov o rozvoji vidieka 

 Národná vidiecka sieť zabezpečila účinnú propagáciu programu a ostatných vidieckych iniciatív 

Overovanie hypotéz uskutočnil hodnotiteľ na základe kvantitatívnych analýz výstupov aktivít v zmysle 
intervenčnej logiky opatrenia a ich následného overenia kvalitatívnymi metódami formou prieskumov 
u regionálnych koordinátorov a tematických skupín.  
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H1: Národná vidiecka sieť zabezpečuje zber, monitorovanie a vyhodnocovanie údajov v oblasti rozvoja 
vidieka  

V súlade s PRV SR 2007-2013 je väčšina tímu jednotky NSRV SR decentralizovaná a regionálne aktivity 
NSRV sú pripravované a realizované Regionálnymi anténami NSRV SR v regiónoch Slovenska. 
Regionálne antény boli vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR na základe výsledkov výberového 
konania na výber regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR v roku 2009. Regionálne antény 
pracujú od 1.4.2009 v jednotlivých krajoch SR (prešovský, košický, banskobystrický, žilinský, 
trenčiansky, nitriansky a spoločné pracovisko pre trnavský a bratislavský kraj). 

Decentralizovaná štruktúra vidieckej siete umožňuje efektívne získavanie a zber údajov z území 
prostredníctvom regionálnych antén. Tie zároveň vykonávali informačnú a poradenskú činnosť formou 
osobných konzultácií, telefonicky, e-mailom.  

Tab. č. 6/23 Počet konzultácií a poradenstiev poskytovaných regionálnymi anténami 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet konzultácií 
a poradenstiev  

980 1350 1 629 2073 1 849 1 730 

Vo väzbe na aktívnu činnosť centrálnej jednotky a regionálnych antén rástla aj početnosť 
registrovaných členov siete. NSRV eviduje 1895 registrovaných členov. Registrácia umožnila získať 
priamy kontakt pre pravidelné zasielanie informácií, pozvánok na podujatia, dotazníkových prieskumov 
na zber údajov a pod. Okrem databázy registrovaných členov si jednotlivé regionálne antény vytvárali 
vlastné databázy pre účely zberu údajov a komunikácie s vidieckymi partnermi a širokou verejnosťou.  

Tab. č. 6/24 Počet členov NSRV podľa krajov 

Kraj Počet členov 

Bratislavský 51 

Trnavský 135 

Nitriansky 203 

Trenčiansky 213 

Banskobystrický 160 

Žilinský 235 

Košický 436 

Prešovský 462 

Spolu 1895 

Všetky miestne akčné skupiny (29) sú registrované v sieti. Jednou z realizovaných aktivít v rámci zberu 
údajov o území, ktorú organizačne zastrešovala centrálna jednotka je aj databáza realizovaných 
projektov osi III. programu. Databáza obsahuje 3137 registrovaných projektov opatrení 311, 313 (A,B), 
331, 321, 322 (vrátane projektov LEADER). Z celkového počtu registrovaných projektov je 546 
registrovaných ako „príklady dobrej praxe“ (opatrenie 311 – 44 projektov, 313 (A,B) – 82 projektov, 
331 – 12 projektov, 321 – 228 projektov, 322 – 180 projektov).  

Ako uviedli manažéri regionálnych antén počas vykonávania tejto aktivity prichádzali do priameho 
kontaktu s beneficientami programu, žiadateľmi, vidieckymi organizáciami a iniciatívami. To im 
umožnilo priamo na najnižšej úrovni zbierať informácie a údaje z oblasti rozvoja vidieka. Zber údajov 
v teréne na mikroregionálnej úrovni však neumožňuje porovnávať zozbierané údaje s oficiálnymi 
štatistikami, ktoré sú k dispozícii minimálne na úrovni okresu. Ako vyplýva z prieskumu, pri zbere 
údajov najmä pre potreby monitoringu je potrebné zjednotiť štruktúru, rozsah a periodicitu zberu dát 
a následne určiť metodiku ich vyhodnocovania.  
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H2: Národná vidiecka sieť prispela k zvýšeniu informovanosti a kompetencií vidieckych aktérov / 
beneficientov programu  

Jednou z dôležitých úloh NSRV je zvyšovať informovanosť a povedomie vidieckych aktérov o programe  
a o ďalších nástrojoch rozvoja vidieka. Táto úloha sa napĺňala prostredníctvom množstva informačných 
aktivít v podobe worskhopov, seminárov, konferencií, pracovných informačných stretnutí na 
regionálnej, ako aj celonárodnej úrovni.  

V rámci činnosti regionálnych antén bolo spolu realizovaných 161 informačných a vzdelávacích aktivít 
a na úrovni centrálnej jednotky 26 takýchto aktivít s celkovou účasťou 8 310 účastníkov. Podľa 
vyjadrení regionálnych koordinátorov, tieto informačné aktivity reflektovali požiadavky RO (najmä pri 
vyhlasovaní výziev na predkladanie ŽoNFP v opatreniach programu), ako aj požiadavky, ktoré 
prichádzali „zdola“ od potenciálnych beneficientov programu, vidieckych organizácií a iniciatív, alebo 
záujmových spolkov a združení. Napriek prvotným zámerom realizovať informačné aktivity pre veľký 
počet účastníkov, sa postupne prešlo k organizácii väčšieho počtu informačných a vzdelávacích 
podujatí s nízkym počtom účastníkov (cca 20 osôb/aktivita) rovnomerne rozmiestnených v rámci 
regiónu. 

Mnohé z informačných aktivít boli realizované formou workshopov s praktickými ukážkami prípravy 
a implementácie projektov (príprava ŽoNFP, spracovanie ŽoP, monitorovacích správ a pod.). Taktiež 
boli realizované informačné aktivity prinášajúce inovácie do regiónu (napr. zavádzanie systému 
regionálnej značky, možnosti využívania obnoviteľných zdrojov na vidieku a pod.). Vzdelávanie sa 
uskutočnilo v oblastiach ako sú: zavádzanie noriem krížového plnenia, predaj z dvoja, tvorba HACCP, 
predkladanie žiadostí o priame platby a pod.  

Osobitné postavenie plnila NSRV vo vzťahu k prístupu LEADER. Regionálne antény sa stali hlavným 
kontaktným bodom pre miestne akčné skupiny. Sieť aktívne pristupovala k riešeniam problémov 
spojených s činnosťou MAS najmä sprostredkovávaním informácií medzi MAS a RO. Regionálne antény 
tiež vytvárali pracovné skupiny MAS a VSP pre účely zefektívnenia a spružnenia komunikácie a prenosu 
relevantných informácií.   

Množstvo realizovaných informačných a vzdelávacích aktivít prispelo k budovaniu vidieckych kapacít, 
nárastu ich kompetencií pre oblasť rozvoja vidieka.  

 
H3: Národná vidiecka sieť prispela k posilneniu národnej a medzinárodnej spolupráce pri výmene 
informácií a poznatkov o rozvoji vidieka 

Aktivita národnej a nadnárodnej spolupráce bola z pozície centrálnej jednotky a regionálnych antén 
realizovaná prostredníctvom nasledovných činností:  

 Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007- 2013 v rámci SR na úrovni regiónov 

 Stretnutia so zahraničnými partnermi v SR 

 Odborné exkurzie do zahraničia zamerané na témy PRV SR 2007 – 2013 

 Účasť regionálneho koordinátora NSRV na medzinárodných podujatiach organizovaných 
Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi sieťami iných členských štátov 
EÚ 

 Účasť na zasadnutiach Európskej siete rozvoja vidieka, koordinačného výboru Európskej siete 
rozvoja vidieka a podvýboru pre LEADER 

 Účasť na medzinárodných konferenciách 

 Stretnutia tímu NSRV 
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Z pohľadu výmeny informácií a poznatkov o rozvoji vidieka je významnou činnosťou národnej vidieckej 
siete organizovanie zahraničných odborných exkurzií. Podľa výsledkov prieskumu práve táto aktivita 
NSRV priniesla pre cieľovú skupinu najviac inovatívnych podnetov a informácií pre ďalšiu činnosť. 
Celkovo bolo zorganizovaných 38 zahraničných odborných exkurzií s počtom 720 účastníkov.  

Dôležitú úlohu pri výmene informácií a poznatkov o rozvoji vidieka plnili aj stretnutia so zahraničnými 
partnermi v SR. Tieto stretnutia vo väčšine prípadov prebiehali na úrovni MAS, resp. VSP. Národná 
vidiecka sieť tu plnila funkciu koordinátora a facilitátora stretnutí.  

Obdobnou aktivitou bola aj výmena skúseností s implementáciou PRV SR v rámci regiónov SR, ktorá 
prebiehala na národnej úrovni. Aj tu NSRV plnila dôležitú úlohu iniciátora a koordinátora stretnutí, 
ktorých výsledkom bol transfer poznatkov medzi vidieckymi aktérmi z rôznych regiónov.  

Regionálni koordinátori ako aj zástupcovia centrálnej jednotky sa tiež zúčastňovali početných podujatí 
a zasadnutí organizovaných na medzinárodnej úrovni s cieľom výmeny a získavania skúseností 
a znalostí v oblastiach rozvoja vidieka.  

 
H4: Národná vidieka sieť zabezpečila účinnú propagáciu programu a ostatných vidieckych iniciatív 

Propagácia programu a jeho výsledkov, ako aj ďalších vidieckych iniciatív bola realizovaná 
prostredníctvom nástrojov:  

 Účasť na výstavách 

 Publikácie 

 Údržba web stránky (centrálna jednotka) 

 Propagácia prostredníctvom médií (rozhlas, TV)  

 Propagačné predmety 

Centrálna jednotka NSRV zabezpečovala prevádzku hlavného webového sídla siete www.nsrv.sk. 
Návštevnosť tejto stránky dosiahla 147 tis. osôb, pričom jedinečných prístupov bolo viac ako 67 tis. 
Okrem poskytovania aktuálnych informácií o programe a ďalších vidieckych aktivitách, stránka tiež 
sústreďovala vytvorené propagačné nástroje všetkých regionálnych antén.  

Významným prínosom z hľadiska propagácie je účasť NSRV na tuzemských a zahraničných výstavách. 
V spolupráci s MAS a VSP sa každoročne sieť zúčastňuje medzinárodnej výstavy Agrokomplex Nitra. 
V rámci výstavnej plochy NSRV sa každoročne propaguje v priemere 15 MAS/VSP.  

V oblasti publikácií a tlačovín NSRV vydala značný počet publikácií propagujúcich program a jeho 
výsledky hlavne v podobe príkladov dobrej praxe. NSRV publikovala tiež množstvo informačných 
a propagačných materiálov o jednotlivých opatreniach programu najmä vo väzbe na vyhlasované výzvy 
PPA.  

Propagácia programu sa tiež uskutočňovala prostredníctvom televíznych a rozhlasových relácií na 
regionálnej ako aj národnej úrovni.  

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku č.12:  

Národná sieť rozvoja vidieka veľmi pozitívne ovplyvnila dosahovanie cieľov PRV SR prostredníctvom 
informovania, propagácie ale predovšetkým rozvojom sociálneho kapitálu na vidieku. Množstvo 
organizovaných informačných a vzdelávacích podujatí, workshopov, konferencií, ale aj odborných 
exkurzií, či účastí na výstavách významne prispelo k zvýšeniu kompetencií vidieckych aktérov reagovať 
na možnosti podpory realizácie rozvojových projektov z Programu rozvoja vidieka. Zvýšenie úrovne 
sociálneho kapitálu na vidieku prostredníctvom vzdelávania priamo prispelo k zvýšeniu absorpčnej 
kapacity pre realizáciu projektov a zavádzanie inovatívnych prvkov v rozvoji vidieka.  

http://www.nsrv.sk/
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Národná vidiecka sieť sa stala platformou, ktorá zoskupuje organizácie a iniciatívy pôsobiace na 
vidieku, získava od nich podnety, ktoré posúva smerom k inštitúciám zodpovedným za rozvoj vidieka 
a naopak prináša týmto organizáciám informačné, vzdelávacie a propagačné aktivity. NSRV vytvorila 
medzičlánok medzi beneficientami, resp. potenciálnymi beneficientami programu a organizáciami 
zodpovednými za riadenie rozvoja vidieka na efektívny prenos informácií a poznatkov zdola nahor 
a naopak. Vidiecka sieť výrazne prispela k naplňovaniu rozvojových potrieb v oblasti zlepšenia prístupu 
k informáciám a inovačným prístupom prostredníctvom poskytovania informačných a vzdelávacích 
služieb.  

1895 registrovaných subjektov ako členov siete, viac ako 8 tis. účastníkov informačných a vzdelávacích 
aktivít, viac ako 700 účastníkov zahraničných odborných exkurzií, 546 zozbieraných príkladov dobrej 
praxe, ako aj 147 tis. návštevníkov webovej stránky NSRV preukazujú významnú úlohu vidieckej siete 
v štruktúre organizácií pôsobiacich na rozvoj vidieka.  

Príspevok národnej vidieckej siete k dosahovaniu cieľov PRV je prevažne nepriamy, avšak zásadný. Sieť 
nepriamo prispela k dosahovaniu cieľov programu tým že informovala a vzdelávala vidieckych aktérov, 
čo ovplyvnilo zvyšovanie ich záujmu o opatrenia programu a realizáciu projektov s priamym účinkom 
na dosahovanie cieľov. K týmto pozitívnym účinkom na dosahovanie cieľov programu výrazne prispeli 
aj rozsiahle aktivity propagujúce program ako aj samotných vidieckych aktérov.  

Odporúčania hodnotiteľa:  

 Posilniť postavenie národnej vidieckej siete pri tvorbe, implementácií, monitoringu a hodnotenia 
programu rozvoja vidieka 

 Prostredníctvom činnosti siete vytvárať tematické pracovné skupiny pre riešenie otázok rozvoja 
vidieka v regionálnom kontexte a s možnosťou prenosu na centrálu úroveň 

 Definovať a metodicky usmerniť zber údajov o území, resp. vývoj ukazovateľov kvality života na 
vidieku s ich následným hodnotením a zapracovávaním do strategických dokumentov 

 Posilniť oblasť vzdelávania, rozšíriť o nové formy ako napríklad celoživotné vzdelávanie na vidieku 
a pod. 

 Podporovať vznik a rozširovanie inovácii a vytváranie partnerstiev vrátane Európskych inovačných 
partnerstiev (EIP) 
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HO13: Do akej miery prispela Technická pomoc k cieľom PRV? 

Odpoveď na otázku č.13 

Opatrenie Technickej pomoci PRV SR 2007-2013 (TP) nebolo primárne zamerané na plnenie cieľov PRV 
SR 2007-2013, ale sekundárne pomáhalo k ich plneniu. Nosnými činnosťami k dosiahnutiu stanovených 
cieľov z pohľadu TP boli propagácia programu, riadenie programu, monitoring, poradenstvo, 
vzdelávacie a informačné aktivity. 

TP bola realizovaná prostredníctvom dvoch opatrení osi 5 PRV SR 2007-2013: 

 Opatrenie 5.1 Technická pomoc (kód 511) 

 Opatrenie 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka 

Inštitucionálne a administratívne kapacity pre efektívne riadenie PRV sa posilnili. Bola zriadená 
Národná sieť rozvoja vidieka SR ku koncu roka 2008, ktorej úlohou bolo napomáhať efektívnej 
implementácii programu. 

Na úrovni MPRV SR a PPA boli zabezpečované úlohy smerom k efektívnemu riadeniu programu (platy, 
štúdium, pracovné cesty a semináre), k rozvíjaniu účinných monitorovacích systémov programu, k 
zabezpečeniu potrebných podkladových štúdií a expertíz a k zabezpečeniu hodnotenia pomoci. Pritom 
spolu až 80% výdavkov z podopatrenia 5.1 bolo použitých na riadenie programu a technicko-
materiálne vybavenie (Tab. č. 6/25). 

Na úrovni NSRV SR bola zabezpečovaná cielená propagácia programu, vzdelávacie a informačné 
aktivity a poradenstvo.  

Kapacity relevantných partnerov na úrovni technickej pomoci sa nesledovali. Prijímateľom finančných 
prostriedkov z opatrenia 5.1 Technická pomoc bolo MPRV SR a PPA. Konečným prijímateľom  
finančných prostriedkov z opatrenia 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka bola Agentúra pre rozvoj vidieka, 
ktorá mala uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb s vybranými organizáciami zastrešujúcimi 7 
regionálnych pracovísk NSRV SR. 

Publicita PRV bola zabezpečená rôznymi kanálmi. V období  2009-2015 bolo uskutočnených 98 
propagačných aktivít z podopatrenia 5.1 (6% z rozpočtu podopatrenia 5.1) a za celé obdobie 
fungovania NSRV SR bolo zrealizovaných 258 propagačných aktivít z podoopatrenia 5.2, z toho 112 
zabezpečovala Centrálna jednotka NSRV a 146 Regionálne antény NSRV. 

Propagácia programu sa v prvých rokoch zameriavala na potenciálnych beneficientov programu a jej 
cieľom bolo prezentovať širokej verejnosti ciele, nástroje a spôsoby implementácie jednotlivých 
opatrení PRV SR 2007-2013. Najčastejšími aktivitami pre beneficientov PRV boli: 

 Prednášky a semináre konané za účelom nielen informovania o programe, ale aj praktickej 
výučby o spôsobe a možnostiach získania finančnej podpory z programu.  

 Konferencie hodnotiaceho alebo vzdelávacieho charakteru, ktoré priamo podporovali 
napredovanie implementácie programu, došlo k výmene informácií medzi účastníkmi, 
prezentácii priebehu čerpania opatrení a návrhy na zlepšenie čerpania. 

 Propagačné materiály, ktoré mali charakter jednoduchého podania informácie o existencii 
programu PRV a možnosti získania finančných prostriedkov z jeho opatrení. 

 Kampane a propagácia prostredníctvom médií. Propagácia tohto spôsobu narástla významne 
v posledných 2 rokoch čerpania programu, bola zameraná na šírenie príkladov dobrej praxe 
a prípravu nového Programu rozvoja vidieka 2014-2020. 

V oblasti monitorovania a hodnotenia PRV boli zabezpečené rozsiahle činnosti hodnotenia PRV SR 
2007-2013. V priebehu celého obdobia sa každý rok vypracovávali výročné správy o pokroku PRV SR 
2007-2013 a správa o činnostiach priebežného hodnotenia PRV SR 2007-2013.   
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Z pohľadu hodnotenia jednotlivých opatrení, RO financoval z technickej pomoci množstvo štúdií, 
expertíz a analýz zameraných na monitoring, hodnotenie čerpania a efektívnosti vybraných opatrení, 
ako aj na zlepšenie výkonu kontroly podporených aktivít na úrovni žiadateľa. Najčastejším zameraním 
boli neprojektové opatrenia PRV (agroenvironmentálne opatrenia, dobré životné podmienky zvierat, 
platby v rámci NATURA 2000 na lesnej pôde, platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských 
oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach) a lesnícke opatrenia. Pre nové 
programové obdobie bola z TP vypracovaná Analytická časť Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 
vybrané kapitoly a opatrenia PRV SR 2014-2020 a Ex-ante hodnotenie PRV SR 2014-2020. 

Niektoré z analýz, štúdií a expertíz pre nové programové obdobie PRV SR 2014-2020 sa realizovali až 
v roku 2015 (viď podiel financovania v r. 2015 v Grafe č. 6/4), kedy východiská pre nový program už 
mali byť nastavené pred jeho začiatkom. Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 bol schválený vládou 
SR dňa 14.5.2014. Do budúcna sa odporúča lepšie naplánovať a časovo zosúladiť prípravu podporných 
analýz a štúdií s prípravou samotného programu.  

RO realizoval 15 zasadnutí monitorovacieho výboru. Zasadnutia monitorovacieho výboru mali skôr 
informatívny charakter o plnení implementácie opatrení PRV SR 2007-2013 s relatívne nízkym 
podielom návrhov na zefektívnenie implementácie programu. Odporúčame v novom programovacom 
období zintenzívniť spoluprácu a komunikáciu s Monitorovacím výborom (aj nad rámec zasadnutí 
Monitorovacieho výboru), ktorý svojim odborným zastúpením dokáže výrazne skvalitniť 
implementáciu opatrení programu.  

Výrazným pozitívom pre implementáciu programu je štruktúra siete. NSRV SR mala 7 regionálnych 
antén umiestnených v jednotlivých regiónoch SR. Rozmiestnenie umožňovalo byť bližšie 
k beneficientovi a adresne pomôcť k lepšej implementácií PRV. Centrálna jednotka koordinovala 
činnosť regionálnych antén a zabezpečovala zber informácií z regiónoch. Za celé obdobie fungovania 
NSRV SR zrealizovala 238 vzdelávacích a informačný aktivít, 241 aktivít zameraných na národnú 
a nadnárodnú spoluprácu, 258 propagačných aktivít a poskytla 10 070 poradenstiev pre aktérov 
rozvoja vidieka. V prvých rokoch implementácie rástol počet vzdelávacích aktivít, ktoré boli naviazané 
na výzvy pre jednotlivé projektové opatrenia PRV. V posledných rokoch postupne narastali výdavky na 
propagáciu príkladov dobrej praxe z PRV.  

V rokoch 2010 a 2011 sa z TP refundovali projekty zamerané na zlepšenie súčasného stavu 
integrovaných kontrol v podmienkach PPA. Hlavnými prínosmi synergických projektov bolo 
zjednotenie kontrolných metodík a postupov, zamedzenie duplicitných kontrol na mieste u žiadateľa, 
nižšia chybovosť pri kontrolách, efektívny výkon kontrol v súlade s legislatívou EÚ a zrýchlenie výkonu 
kontrol na mieste (rozdelenie kontrol na bielu a zelenú oblasť) a prepojenie externých registrov s IS 
PPS pre výkon administratívnych kontrol neprojektových opatrení.  

Závery: Z hodnotenia Technickej pomoci PRV 2007-2013 vyplynulo zamerať sa na lepšie plánovanie 
a následne vyrovnanejšie čerpanie výdavkov v priebehu programového obdobia. Pozornosť treba 
venovať najmä podporným študiám a analýzam nevyhnutných k správnemu a včasnému nastaveniu 
hodnotenia jednotlivých ukazovateľov opatrení a programu. Stanovenie základných hodnôt najmä pre 
agroenvironmentálne opatrenia, opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami, HNV a inými 
relevantnými opatreniami je potrebné určiť na začiatku programového obdobia, aby ich bolo možné 
porovnať s hodnotami v priebehu a na konci programového obdobia a následne vyhodnotiť pozitívne 
resp. negatívne účinky a dosahy opatrenia alebo programu na danú oblasť.  
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Tab. č. 6/25: Prehľad čerpania výdavkov technickej pomoci pre opatrenie 5.1 PRV SR 2007-2013 

členenie podľa plánov technickej pomoci  čerpanie TP  

Č 
Hlavná 

výdavková 
položka 

P.č. 
Vedľajšia výdavková 

položka 
2008-2015 

 Podiel 
vedľajších na 

hlavných 
výdavkových 

položkách  

 Podiel 
hlavných 

výdavkových 
položiek na 
celkovom 

čerpaní TP 5.1  

1 
Propagácia 
programu 

1.a 
prednášky, semináre a 
školenia za účelom 
propagácie PRV 

     138 040,16  4% 

  

1.b konferencie      227 872,28  6% 

1.c preklady       27 844,12  1% 

1.d 
kampane a propagácia v 
médiách 

    1 777 058,44  49% 

1.e 
ostatná propagácia 
programu 

    1 471 090,43  40% 

1 
propagácia programu 
celkom 

    3 641 905,43   - 6% 

2 
Technické a 
materiálne 
vybavenie 

2.a 
hardvér vrátane 
operačného programu, 
kancelársky softvér 

    2 386 137,21  16% 

  

2.b komunikačné zabezpečenie              -   0% 

2.c 
aplikačné programové 
vybavenie, databázový 
softvér 

   11 865 904,83  80% 

2.d ostatné vybavenie      521 311,54  4% 

2 
celkovo technické a 
materiálne vybavenie 

   14 773 353,58  -  24% 

3 
Monitorovací 
výbor 

3 monitorovací výbor       10 810,41  100%   

3 celkovo monitorovací výbor       10 810,41    0% 

4 
Riadenie 
programu 

4.a refundácia miezd    31 541 705,21  89% 

  

4.b pracovné cesty      112 567,80  0% 

4.c 
semináre, školenia a 
rokovania 

    1 292 298,24  4% 

4.d kontrola na mieste a audit     2 299 954,11  7% 

4 celkovo riadenie programu    35 246 525,36  --  56% 

5 
Štúdie, 
expertízy a 
analýzy 

5 štúdie, expertízy a analýzy     5 722 954,30  100% 
  

5 
celkovo štúdie, expertízy a 
analýzy 

    5 722 954,30    9% 

6 
Hodnotenie a 
správy 

6 hodnotenie a správy     3 240 429,47  100%   

6 
celkovo hodnotenie a 
správy 

    3 240 429,47  -  5% 

  Spolu        62 635 978,55  100% 100% 
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Graf č. 6/4: Prehľad čerpania výdavkov Opatrenie 5.1 Technická pomoc  v priebehu implementácie PRV SR 2007-
2013 

 

Tab. č. 6/26 Prehľad čerpania výdavkov TP pre opatrenie 5.2 PRV SR 2007-2013 

Hlavná výdavková položka 2008-2015 
% podiel hlavných 

výdavkových položiek na 
celkovom čerpaní 

PN = Prevádzkové náklady      590 384,34   96,75% 

Zriaďovacie náklady       19 808,17   3,25% 

PN spolu      610 192,51   25,35% 

Zber a poskytovanie informácií, činnosť kontaktného 
bodu      545 511,43   22,66% 

Vzdelávacie a informačné aktivity      229 403,33   9,53% 

Národná a nadnárodná spolupráca      487 890,31   20,27% 

Propagácia      533 877,34   22,18% 

Ak spolu     1 796 682,41   74,65% 

PN + AK spolu     2 406 874,92    100,00% 

Tab. č. 6/27 Prehľad čerpania výdavkov na aktivity TP pre opatrenie 5.2 PRV SR 2007-2013 

Hlavná výdavková položka 2008-2015 

% podiel hlavných 
výdavkových položiek na 

čerpaní rozpočtu určeného na 
aktivity 

Zber a poskytovanie informácií, činnosť kontaktného 
bodu      545 511,43   30,36% 

Vzdelávacie a informačné aktivity      229 403,33   12,77% 

Národná a nadnárodná spolupráca      487 890,31   27,16% 

Propagácia      533 877,34   29,71% 

Ak spolu     1 796 682,41   100,00% 

 

  

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

propagácia programu 99,18 1,57 3,24 3,56 3,49 2,65 8,68

technické a materiálne vybavenie - 49,54 43,13 5,08 4,35 6,80 18,57
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riadenie programu 0,82 42,20 36,20 64,28 90,80 82,70 62,17

štúdie, expertízy a analýzy - 3,50 9,07 13,58 1,36 5,29 2,57

hodnotenie a správy - 3,16 8,35 13,43 - 2,54 8,01

Percentuálny podiel výdavkových položiek podľa rokov čerpania
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HO14: Ako účinne boli použité alokované zdroje PRV vo vzťahu k dosahovaniu očakávaných 
výstupov? 

Odpoveď na otázku č.14 

Účinnosť použitia alokovaných zdrojov vo vzťahu k dosiahnutiu očakávaných výstupov na úrovni 
opatrení (vstupy vs. výstupy) 

Očakávané výstupy boli stanovené na začiatku programu pre každé opatrenie prostredníctvom 
cieľových hodnôt výstupových ukazovateľov. Cieľové hodnoty u niektorých opatrení boli v priebehu 
programového obdobia upravované v závislosti od zmien finančných alokácií.  

Účinné použitie alokovaných zdrojov z pohľadu splnenia stanovených cieľových hodnôt výstupových 
ukazovateľov bolo dosiahnuté u nasledovných opatrení: 

Tab. č. 6/28 Opatrenia PRV SR 2007-2013, ktoré splnili stanovené cieľové hodnoty výstupových ukazovateľov: 

Kód opatrenia. 
Opatrenie  

% plnenia cieľov 
výstupu  

OS1  

111  Odborné vzdelávanie 352,8 

122  Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 165,5 

125  Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 100 

142  Odbytové organizácie výrobcov 132,9 

OS 2  

211/212 Znevýhodnené oblasti – horské/ iné 109,26 

214  Agroenvironmentálne platby 112,20 

215  Životné podmienky zvierat 112,7 

225  Lesnícko-environmentálne platby 107,8 

226  Obnova lesného potenciálu 139,5 

OS 3  

321  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 178,1 

322  Obnova a rozvoj obcí 121,1 

331  Vzdelávanie a informovanie 353,1 

341  Získavanie zručností 357,9 

OS 4  

413  Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 100,0 

421  Projekty spolupráce miestnej akčnej skupiny 180,0 

431  Chod miestnej akčnej skupiny 1 111,8 

Nenaplnenie stanovených cieľových hodnôt výstupových ukazovateľov a tým aj dosiahnutie nižšej 
účinnosti bolo zaznamenané u nasledovných opatrení: 

Tab. č. 6/29 Opatrenia PRV SR 2007-2013, ktoré nesplnili stanovené cieľové hodnoty výstupových ukazovateľov: 

Kód opatrenia. 
Opatrenie  

% plnenia cieľov 
výstupu 

OS1  

114  Poradenstvo 95,8 

121  Modernizácia fariem 72,7 

123  Pridávanie hodnoty do produktov 78,6 

OS 2  

213  NATURA 2000 a smernica o vodách 70,0 

221  Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 85,0 

224  NATURA 2000 – lesná pôda 58,2 

OS 3  

311  Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností 83,1 

313  Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 84,8 
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Nízka účinnosť na úrovni plnenia cieľových hodnôt výstupov u opatrení 121 a 123 bola spôsobená 
nesprávnym nastavením bodovacích kritérií, ktoré neboli naviazané na cieľové hodnoty. U opatrení 
213 a 221 neboli dosiahnuté cieľové hodnoty výstupu z dôvodu nezáujmu žiadateľov. Ich nezáujem 
vyplynul z nesprávneho nastavenia uvedených opatrení. V rámci opatrenia 313 bolo až 56% projektov 
ukončených v roku 2015 a mnohí zo žiadateľov preto nedokázali k 31.12.2015 vykázať žiadne údaje o 
počte prenocovaní a počte denných návštevníkov. To potvrdili aj respondenti v rámci dotazníkového 
prieskumu. Viacerí z dopytovaných uviedli, že percentuálna obsadenosť lôžok v roku 2015 bola nízka, 
prípadne nulová z dôvodu, že podporu dostali až v roku 2015, prípadne v tomto roku došlo k ukončeniu 
projektu, teda údaje za tento rok nie je možné vykázať. Vo viacerých prípadoch tiež išlo o letné 
destinácie, pričom projekt bol ukončený v neskorších mesiacoch a v zime už nebolo možné naplniť 
kapacity. Pokiaľ by však tieto subjekty mali možnosť uviesť obsadenosť za 12 mesiacov po realizácii 
projektu (napr. za rok 2016), mali by dosiahnuté počty lepšiu výpovednú hodnotu a pravdepodobne 
by tiež bolo dosiahnuté lepšie naplnenie cieľových hodnôt spoločných monitorovacích ukazovateľov. 
Uvedená situácia bola do istej miery spôsobená aj tým, že celý proces administrácie opatrenia bol veľmi 
zdĺhavý, čo kriticky hodnotili aj samotní žiadatelia. Hlavný problém spočíval v dlhom procese 
vyhodnocovania projektov, čo sa následne odzrkadlilo na skrátení času potrebného na realizáciu 
opatrenia. 

 
Účinnosť použitia alokovaných zdrojov vo vzťahu k dosiahnutiu výsledkov a dosahov (vstupy vs. 
výsledky/dosahy) 

Na základe výsledkov z realizovanej kvantitatívnej analýzy bola účinnosť podpory na úrovni programu 
stanovená ako pomer výšky podpory na opatrenie a priemerného účinku opatrenia na i. Hrubú pridanú 
hodnotu, ii. Produktivitu práce, iii. Tvorbu pracovných miest.  

Tab. č. 6/30 Účinnosť programu pre Hrubú pridanú hodnotu a Produktivitu práce 

Opatrenie Účinnosť programu v dosiahnutí 
zmeny HPH  

Účinnosť programu v dosiahnutí 
zmeny produktivity práce z 
pridanej hodnoty  

Opatrenie 121 Modernizácia 
fariem 

10,60€ podpory pre 1€ rastu 
HPH (1€ podpory spôsobilo 

nárast HPH len 0,09€) 
Negatívna 

Opatrenie 122 Zvyšovanie 
hospodárskej hodnoty lesov 

1,71€ podpory pre 1€ rastu HPH 
(1€ podpory spôsobilo nárast 

HPH len o 0,59€) 
N/A 

Opatrenie 123 Pridávanie hodnoty 
do produktov 2,27€ podpory pre 1€ rastu HPH 

(1€ podpory spôsobilo nárast 
0,44€)  

 319€ podpory pre 1€ rastu 
produktivity práce (1€ podpory 
spôsobilo nárast produktivity o 

0,003€)  

 

Opatrenie 311 Diverzifikácia 
nepoľnohospodárskych činností 

7,92€ podpory pre 1€ rastu HPH 
(1€ podpory spôsobilo nárast 

0,12€) 
Negatívna 

Zdroj: vlastné výpočty 
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Tab. č. 6/31 Účinnosť programu pre Tvorbu pracovných miest 

Opatrenie Účinnosť na úrovni programu v 
EUR/pracovné miesto  

Opatrenie 121 Modernizácia 
fariem 

117 900,-  

Opatrenie 122 Zvyšovanie 
hospodárskej hodnoty lesov 

Negatívna 

Opatrenie 123 Pridávanie hodnoty 
do produktov 

37 375,- EUR  

 

Opatrenie 311 Diverzifikácia 
nepoľnohospodárskych činností 

240 381,- EUR  

Zdroj: vlastné výpočty 

Z výsledkov analýzy vyplynulo, že vyššia účinnosť použitia alokovaných zdrojov na HPH bola 
dosiahnutá u lesníckych a spracovateľských podnikoch v opatrenia 122 a 123. Naopak, 
poľnohospodárske podniky dosiahli v opatreniach 121 a 311 nízku účinnosť využitia alokovaných 
zdrojov. Z pohľadu tvorby pracovných miest bola dosiahnutá najlepšia účinnosť v opatrení 123, čo 
vyplýva z charakteru podporených operácií. V kontraste s týmito opatreniami bolo opatrenie 311, ktoré 
malo najhoršiu účinnosť podpôr na zmenu zamestnanosti. Jedným z limitujúcich faktorov bola podpora 
výstavby bioplynových staníc, ktorá znížila účinnosť tohto opatrenia na tvorbu pracovných miest 
(vysoké investičné náklady a nízky počet vytvorených pracovných miest). 
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6.2 Úroveň opatrení 

OS 1: ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

 

111 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 

Pre opatrenie M111 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity (opatrenie 1.6) bol v programe 
stanovený nasledovný operačný cieľ:  

 Rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít a šíriť poznatky pre všetkých pracujúcich v 
poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve. 

Uvedený cieľ sa napĺňal najmä prostredníctvom: 

 vytvárania predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty v rámci 
relevantných opatrení programu; 

 poskytovania potrebných vedomostí a zručností pre: 

 zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v poľnohospodárskych, 
potravinárskych a lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti, 

 zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií súvisiacich s 
poľnohospodárskou, lesníckou alebo prvospracovateľskou činnosťou, 

 zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hospodárenia, výroby a bezpečnosti potravín, 

 udržanie existujúcich a tvorbu nových pracovných miest, 

 zlepšenie ochrany životného prostredia, 

 dodržiavanie bezpečnosti práce. 

Operačný cieľ opatrenia vychádzal zo SWOT analýzy a identifikovaných potrieb, na základe ktorých je 
pre ďalší vývoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva nevyhnutná primeraná úroveň technického 
a ekonomického vzdelania, transfer výsledkov výskumu, ako aj nové poznatky z oblasti kvality výrobkov 
a poznatky o spôsoboch trvalo udržateľného manažmentu prírodných zdrojov. Opatrenie malo 
prierezový charakter a podporovalo efektívne vykonávanie ostatných opatrení programu v osiach 1 a 
2. 

Tematické zameranie vzdelávacích a informačných aktivít spolufinancovaných z PRV SR 2007-2013 
teda zahŕňalo nasledovné oblasti: manažment, marketing a administratíva, kvalita výroby a produktov, 
nové normy a štandardy, nové technológie a inovácie, obhospodarovanie a udržiavanie prírodnej 
krajiny a ochrany životného prostredia, vzdelávanie v oblasti informačných technológií, ostatné.  

Rozvoj pracovnej sily v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve prostredníctvom 
vzdelávacích a informačných aktivít mal vytvoriť predpoklady pre rast konkurencieschopnosti a 
produktivity práce sektorov pôdohospodárstva a pre zlepšenie trvalo udržateľného manažmentu 
krajiny, vrátane manažmentu prírodných zdrojov. To však závisí najmä od úspešného uplatnenia 
nadobudnutých poznatkov v praxi. 

Realizáciou opatrenia a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 111 prispieť k cieľu osi 1: 
„Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora“.  

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 111 

- zabezpečenie programov vzdelávania za účelom odstránenia 
deficitov v odborných, profesionálnych a manažérskych 
schopnostiach v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom 
hospodárstve 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- zlepšené odborné, 
profesionálne a manažérske 
vedomosti a zručnosti v 
poľnohospodárstve, 
potravinárstve a lesnom 
hospodárstve 

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity v rámci hore uvedeného 
tematického zamerania pre subjekty v odvetví poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva 

- zlepšený trvalo udržateľný 
manažment krajiny, vrátane 
manažmentu prírodných 
zdrojov 

- lepšie vykonávanie ostatných 
opatrení programu v osi 1 a 2 

 

Implementácia plánovaných aktivít  

Opatrenie 111 bolo realizované prostredníctvom 4 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (ŽoNFP):  

 výzva č. 2008/PRV/02 v termíne od 15.03.2008 do 30.05.2008;  

 výzva č. 2008/PRV/02 v termíne od 01.10.2008 do 17.04.2009;  

 výzva č. 2009/PRV/12 v termíne od 15.07.2009 do 05.03.2010;  

 výzva č. 2013/PRV/32 v termíne od 09.12.2013 do 20.12.2013.  

V rámci uvedených výziev neboli stanovené bodovacie kritéria pre výber projektov vzdelávania. 
Projekty sa schvaľovali na základe predloženého obsahového námetu vzdelávacej aktivity, pričom 
obsahové námety mali žiadatelia možnosť predkladať na základe výziev vyhlásených spravidla niekoľko 
mesiacov pred samotnou výzvou na predloženie ŽoNFP v rámci opatrenia. Pri všetkých vyhlásených 
výzvach bola maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt 70 000,- EUR. 

 
Dosiahnuté výstupy 

K 31.12.2015 bolo schválených 424 projektov a schválené verejné zdroje kumulatívne boli v sume 24 
562 985,23 EUR, t. j. 97%-né kontrahovanie z celkového limitu na toto opatrenie. Ku koncu roka 2015 
realizované platby predstavovali 22 788 258,40 EUR (prostredníctvom 891 platieb), t. j. 90% čerpanie 
z celkového plánovaného limitu. V tomto období bolo ukončených 423 projektov v hodnote 22 788 
258,40 EUR.
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Tab. č. 111/1: Účastníci a vzdelávacie dni podľa obsahu vzdelávacích a informačných aktivít k 31.12.2015* 

Zdroj: PPA  
* Len za ukončené projekty. 

Obsah školenia 

Počet školených účastníkov Počet 
jedinečných 
účastníkov 

Počet 
realizovaných 

vzdel. dní 

Vyplatené verejné 
výdavky  
(tis. EUR) 

Poľno-
hosp. 

Potra-
vinár. 

Lesné 
hosp. 

SPOLU EPFRV SPOLU 

Manažérske, 
administratívne
, marketingové 
schopnosti 

7 126 367 590 8 083 2 807 21 259,11 2 679,63 3 896,67 

Školenia v 
oblasti IKT 

2 256 88 1 095 3 439 1 188 7 239,00 1 079,16 1 438,88 

Nové technické 
procesy, 
mechanizované
/inovačné 
postupy 

2 211 232 782 3 225 1 705 8 636,37 1 604,79 2 219,84 

Nové normy 3 463 246 4 3 713 1 004 9 240,33 914,75 1 263,01 

Kvalita 
výrobkov 

3 251 1 317 434 5 002 3 185 13 465,55 1 560,90 2 241,79 

Udržiavanie/zle
pšovanie 
krajiny a 
ochrana 
životného 
prostredia 

7315 118 4 571 12 004 4 348 19 114,55 2 580,61 3 522,22 

Iné 12 662 43 534 13 239 4 397 24 851,75 6 090,82 8 205,84 

SPOLU 38 284 2 411 8 010 48 705 18 634 103 806,65 16 510,66 22 788,26 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy 
(počet schválených 

projektov, vyplatené 
verejné výdavky, miera 

podpory, priemerná výška 
podpory na projekt) 

Výstupy 
(počet účastníkov celkom, 

počet zrealizovaných 
vzdelávacích dní) 

Sumarizácia hlavných 
výstupov 

Odborné 
vzdelávanie a 
informačné 
aktivity (výzva č. 
2008/PRV/02)  

Počet schválených 
projektov: 49 
Verejné výdavky celkom: 1 
895 516,17 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
38 684 € 

Počet účastníkov: 5 566 
Počet vzdel. dní: 13 456,02 

49 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
5 566 účastníkov, z toho 
bolo 3 251 jedinečných 
účastníkov 

Odborné 
vzdelávanie a 
informačné 
aktivity (výzva č. 
2008/PRV/02) 

Počet schválených 
projektov: 129 
Verejné výdavky celkom: 6 
563 718,40 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
50 881,54 € 

Počet účastníkov: 19 713 
Počet vzdel. dní: 39 901,28 

129 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
19 713 účastníkov, z toho 
bolo 7 571 jedinečných 
účastníkov 

Odborné 
vzdelávanie a 
informačné 
aktivity (výzva č. 
2009/PRV/12) 

Počet schválených 
projektov: 183 
Verejné výdavky celkom: 
10 688 505,61 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
58 407,13 € 

Počet účastníkov: 19 425 
Počet vzdel. dní: 39 402,78 

183 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
19 425 účastníkov, z toho 
bolo 5 757 jedinečných 
účastníkov 

Odborné 
vzdelávanie a 
informačné 
aktivity (výzva č. 
2013/PRV/32) 

Počet schválených 
projektov: 62 
Verejné výdavky celkom: 3 
640 518,22 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
58 718,04 € 

Počet účastníkov: 4 001 
Počet vzdel. dní: 11 049,58 

62 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
4 001 účastníkov, z toho 
bolo 2 055 jedinečných 
účastníkov 

Spolu 

Počet schválených 
(ukončených) projektov: 
423 
Verejné výdavky celkom: 
22 788 258,40 € 

Počet účastníkov: 48 705  
Počet jedinečných 
účastníkov: 18 634 
Počet vzdel. dní 
(osobodní): 103 806,65  
Počet vzdel. dní všetkých: 
4 733,37 
 

- 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvalitatívnymi 
metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  
 

Vyškolených 48 705 účastníkov, 
z toho 18 634 jedinečných 
účastníkov vzdelávacích aktivít. 

Zvýšenie produktivity práce / 
Uplatnenie nadobudnutých 
poznatkov v praxi 

Nakoľko nie je možné merať nárast 
produktivity práce v dôsledku 
absolvovania vzdelávacej aktivity, 
ako ukazovateľ bol použitý počet 
účastníkov, ktorí úspešne 
absolvovali vzdelávaciu aktivitu, na 
základe ktorého sa predpokladá 
uplatnenie poznatkov v praxi a s 
tým môže byť spojený aj nárast 
produktivity práce a 
konkurencieschopnosti. Čisté 
účinky budú následne kvalitatívne 
overené. 
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Posúdenie príspevku opatrenia 111 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov 
k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u prijímateľov 
berúc do úvahy 
externé činitele, ktoré 
môžu znížiť príspevok 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

- zlepšené odborné, 
profesionálne a 
manažérske 
vedomosti a 
zručnosti v 
poľnohospodárstve, 
potravinárstve a 
lesnom 
hospodárstve 

    

X  

Účastníci úspešne 
absolvovali 
vzdelávaciu aktivitu a 
vo veľkej miere 
uplatnili vedomosti v 
praxi. Možné 
skreslenie vyplývajúce 
zo spôsobu zisťovania 
cez monitorovacie 
správy. 

- zlepšený trvalo 
udržateľný 
manažment krajiny, 
vrátane 
manažmentu 
prírodných zdrojov 

    

X  

Vysoký podiel 
účastníkov vzdelávania 
(87%) vyjadril 
preukázateľný 
pozitívny príspevok k 
trvalo udržateľnému 
manažmentu krajiny a 
prírodných zdrojov. 

- lepšie vykonávanie 
ostatných opatrení 
programu v osi 1 a 
2 

    

 X 

Vysoký záujem 
žiadateľov o projekty v 
rámci ostatných 
opatrení osi 1 a 2. 

 
Plnenie spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 111 (1.6) Odborné vzdelávanie  

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 
Stav k 

31.12.2015 
Plnenie (%) 

Výstup 

Počet účastníkov vzdelávacích 
aktivít 

13 806 48 705* 352,8 

Počet realizovaných vzdelávacích 
dní  

5 117 103 807* 2 028,7 

Výsledok 
Počet účastníkov, ktorí úspešne 
absolvovali vzdelávaciu aktivitu 

11 127 18 634*;** 167,5 

Zdroj: PPA 
* sleduje sa len za ukončené projekty 
** ide o jedinečný počet účastníkov zo 48 705 
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Definícia hypotéz 

Všeobecná hypotéza: Ľudia pracujúci v pôdohospodárstve sú vybavení potrebnými vedomosťami a 
kompetenciami, ktoré sú schopní uplatniť v praxi, a ktoré im umožnia posilniť konkurencieschopnosť 
svojho podniku a zároveň zlepšiť trvalo udržateľný manažment krajiny a prírodných zdrojov.  

Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz pre dané opatrenie (v 
zátvorke je uvedené, ku ktorej hodnotiacej otázke sa daná špecifická hypotéza vzťahuje): 

Hypotézy Ukazovatele 
Kvalitatívna analýza Kvantitatívna 

analýza 

Vzdelávacie aktivity 
zlepšili produktivitu 
práce v 
poľnohospodárskom 
odvetví, v 
potravinárskom 
odvetví a v odvetví 
lesného hospodárstva  
(HO č. 15) 
 

Počet účastníkov 
vzdelávacích aktivít (podľa 
pohlavia, veku, sektorového 
zaradenia účastníka, obsahu 
vzdelávania) 
 
Počet absolvovaných 
vzdelávacích dní 
 
Počet účastníkov, ktorí 
úspešne ukončili vzdelávaciu 
aktivitu formou uplatnenia 
vedomostí v praxi 

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov 
(monitorovacie údaje 
PPA), dotazníkový 
prieskum realizovaný 
hodnotiteľom, dostupné 
štatistické údaje, už 
realizované analýzy, 
štúdie, hodnotenia 

- 

Vzdelávacie aktivity 
prispeli k zlepšeniu 
trvalo udržateľného 
manažmentu krajiny, 
vrátane manažmentu 
prírodných zdrojov 
(HO č. 20) 
 

Počet vzdelávacích aktivít 
zameraných na udržateľné 
obhospodarovanie pôdy a 
udržateľné hospodárenie s 
prírodnými zdrojmi  
 
Počet účastníkov, ktorí 
úspešne ukončili vzdelávaciu 
aktivitu zameranú na 
udržateľné 
obhospodarovanie pôdy a 
udržateľné hospodárenie s 
prírodnými zdrojmi 

- 

Zrealizované 
vzdelávacie a 
informačné aktivity boli 
v súlade s potrebami a 
s inými opatreniami 
programu  
(HO č. 20) 
 

Podiel podporených 
vzdelávacích aktivít 
zameraných na oblasti, ktoré 
boli identifikované ako 
nedostatky/slabé stránky 
alebo možnosti/príležitosti v 
priebehu programovania/ex-
ante hodnotenia, z toho: 
- vyplývajúce z typu 
účastníkov 
- vyplývajúce z obsahu 
vzdelávania 
- vzťahujúce sa k 
spolufinancovaným 
aktivitám v rámci ostatných 
opatrení programu 

- 
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Testovanie hypotéz  

Na základe údajov Eurostatu (EC, 2016) bolo v roku 2005 na Slovensku až 85,4% riadiacich pracovníkov 
v poľnohospodárstve bez vzdelania v danej oblasti a zvyšok, teda 14,6%, tvorili manažéri so základným 
a ukončeným poľnohospodárskym vzdelaním (stredné odborné, učňovské bez maturity, stredné s 
maturitou, vyššie odborné a vysokoškolské vzdelanie). Oproti tomu došlo v roku 2013 k zlepšeniu, kedy 
podiel riadiacich pracovníkov v poľnohospodárstve so základným a ukončeným poľnohospodárskym 
vzdelaním tvoril 24,3% a zvyšok, teda 75,7% tvorili manažéri bez akéhokoľvek vzdelania, ktorí 
vykonávajú svoju činnosť len na základe praktických skúseností. Situácia v rámci EÚ-28 sa vyvíja 
podobne, nakoľko v roku 2013 bol podiel manažérov bez vzdelania na úrovni 69,6% a zvyšok tvorili 
manažéri s ukončeným poľnohospodárskym vzdelaním (spoločný kontextový ukazovateľ C.24 
Vzdelanie manažérov poľnohospodárskych podnikov).  

Opatrenie 111 malo prispieť k šíreniu poznatkov pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, 
potravinárstve a lesnom hospodárstve, a tým prispieť k odstráneniu deficitov v odborných, 
profesionálnych a manažérskych schopnostiach. Za účelom zistenia, či k tomu naozaj došlo, uskutočnil 
hodnotiteľ kvalitatívnu analýzu opatrenia prostredníctvom dotazníka, ktorého cieľom bolo získať 
informácie o priamych aj nepriamych výsledkoch podpory. 

Dopytovaní boli účastníci vzdelávania, pričom oslovené boli subjekty v poľnohospodárstve, 
potravinárstve a lesnom hospodárstve, ktoré sa v období rokov 2007-2015 zúčastnili vzdelávacích a 
informačných aktivít spolufinancovaných v rámci PRV SR 2007-2013. Pre porovnanie bola tiež 
vytvorená kontrolná skupina pozostávajúca zo subjektov, ktoré neabsolvovali žiadnu zo vzdelávacích 
aktivít spolufinancovaných z PRV SR 2007-2013. Pred realizáciou dotazníka bol hodnotiteľom 
stanovený prah čo sa týka počtu kompletných odpovedí respondentov pre potreby štatistického 
vyhodnotenia na 30 dotazníkov pre obe skupiny (účastníci vzdelávania aj kontrolná skupina).  

Celkovo bolo získaných 112 kompletne vyplnených dotazníkov, z toho 73% dotazníkov bolo 
zodpovedaných subjektmi pôsobiacimi v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a spracovateľmi a 
zvyšok (27%) tvorili subjekty v oblasti lesného hospodárstva. Z celkového počtu respondentov 
dotazníkového prieskumu sa 79 zúčastnilo vzdelávacích aktivít (71%) a 33 tvorilo kontrolnú skupinu 
(29%), teda sa na uvedených aktivitách nezúčastnili. Tým bola naplnená prahová hodnota stanovená 
hodnotiteľom. 

Celkový počet účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít bol podľa údajov monitoringu PPA 48 
705, z toho 18 634 bolo jedinečných účastníkov vyškolených v rámci PRV SR 2007-2013. Znamená to, 
že veľká časť účastníkov z celkového počtu sa vyskytovala opakovane, a teda jednotliví účastníci 
absolvovali viacero vzdelávacích aktivít. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že až 70% všetkých 
účastníkov sa zúčastnilo na 2-5 vzdelávacích aktivitách spolufinancovaných v rámci PRV SR 2007-2013 
a 19% dokonca absolvovalo 5 a viac takýchto aktivít. To vytvára pozitívne predpoklady pre 
implementáciu opatrenia, nakoľko z opakovanej účasti jednotlivých osôb vyplýva, že ľudia majú sami 
záujem a tendenciu vzdelávať sa a vyhľadávajú podobné typy aktivít, kde môžu rozšíriť svoje poznatky 
v rôznych oblastiach svojho profesionálneho života. Svedčí o tom aj naplnenie ukazovateľa súvisiaceho 
s počtom účastníkov vzdelávania na 352,8%, čo je vysoko nad stanovenú cieľovú hodnotu.  

Tab. č. 111/2: Počet účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít podľa sektora, pohlavia a veku 

Sektorové zaradenie Vek Muži Ženy Spolu 

Poľnohospodárstvo do 40 rokov 7 787 3 653 11 440 

 nad 40 rokov 19 189 7 655 26 844 

Potravinárstvo do 40 rokov 654 458 1 112 

 nad 40 rokov 804 495 1 299 

Lesné hospodárstvo do 40 rokov 2 370 465 2 835 

 nad 40 rokov 4 575 600 5 175 

Spolu 35 379 13 326 48 705 
Zdroj: PPA 
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Z monitorovacích údajov PPA vyplýva, že najväčšie zastúpenie mali účastníci z poľnohospodárskeho 
sektora, až 79%. Keď vezmeme do úvahy celkový počet pracujúcich v poľnohospodárstve, ktorý bol 
podľa Zelenej správy za rok 2014 približne 51 500 ľudí, tak v rámci poľnohospodárstva bolo 
prostredníctvom PRV SR 2007-2013 vyškolených približne 30% všetkých pracujúcich. Čo sa týka 
ostatných účastníkov, v rámci potravinárskeho sektora sa vzdelávacích a informačných aktivít 
zúčastnilo len 5% z celkového počtu všetkých účastníkov. Najsilnejšie zastúpená kategória 
poľnohospodárov však do istej miery zahŕňa aj potravinársky sektor, nakoľko mnohí poľnohospodárski 
prvovýrobcovia sú tiež spracovateľmi potravinárskych produktov. Tento fakt do istej miery 
kompenzuje nízke zastúpenie účastníkov z potravinárskeho sektora. Zo sektora lesného hospodárstva 
bolo 16% všetkých účastníkov.  

Z hľadiska pohlavia boli účastníkmi vzdelávania prevažne muži, ktorí tvorili až 73%. To však môže byť 
spôsobené aj charakterom samotného sektora poľnohospodárstva, v ktorom zo všetkých pracujúcich 
tvoria ženy len jednu štvrtinu (Zelená správa za rok 2014). V rámci vzdelávacích a informačných aktivít 
spolufinancovaných z PRV SR 2007-2013 tvorili ženy účastníčky takmer jednu tretinu (27%), čo značí, 
že aj napriek nevyváženému zastúpeniu žien v sektore sú ženy aktívnejšie a majú záujem vzdelávať sa.  

Čo sa týka vekovej štruktúry, účastníci do 40 rokov mali 32%-né zastúpenie a zvyšok tvorili účastníci 
nad 40 rokov (68%). To je taktiež čiastočne možné dať do súvisu s celkovým nepriaznivým vývojom 
vekovej štruktúry pracovných síl v poľnohospodárstve SR, kedy priemerný vek presahuje 46 rokov a 
poľnohospodárska populácia starne. Podľa Štatistického úradu SR bolo v roku 2014 v 
poľnohospodárstve viac ako 75% pracujúcich vo veku nad 40 rokov. Za pozitívum je možné považovať, 
že aj starší pracovníci majú záujem vzdelávať sa a zdokonaľovať svoje schopnosti.  

Tab. č. 111/3: Počet účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít podľa obsahového zamerania a typu aktivity 

Obsah vzdelávania 
Odborné 

vzdelávanie 
Informačné 

aktivity 
Kombinácia Spolu 

Manažment, marketing a administratíva 2 733 5 138 212 8 083 

Školenia v oblasti IKT 1 643 517 1 279 3 439 

Nové technické procesy, 
mechanizované/inovačné postupy 

1 430 1 614 181 3 225 

Nové normy 1 314 2 238 161 3 713 

Kvalita výrobkov 2 675 1 682 645 5 002 

Udržiavanie/zlepšovanie krajiny a ochrana 
životného prostredia 

5 572 6 270 162 12 004 

Iné 4 493 8 746 - 13 239 

Spolu 19 860 26 205 2 640 48 705 
Zdroj: PPA 

Pri hodnotení počtu účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít z hľadiska obsahového zamerania 
bol najväčší záujem o aktivity venované udržateľnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi a ochrane 
životného prostredia, na ktorých sa zúčastnilo 25% všetkých účastníkov. Podobné percentuálne 
zastúpenie mali aj iné nešpecifikované aktivity (27% účastníkov). Z výsledkov dotazníkového prieskumu 
vyplynulo, že išlo najmä o vzdelávanie v právnej oblasti (kúpa a predaj pôdy, tvorba nájomných zmlúv 
a pod.), prípadne vzdelávanie technologického zamerania (strojnícke, bezpečnostné a pod.). Takmer 
17% účastníkov absolvovalo vzdelávanie v oblasti manažmentu, marketingu a administratívy. Zvyšné 
aktivity podľa obsahu vzdelávania mali podobný percentuálny podiel účastníkov (približne 8%). 
Hodnotiteľ okrem toho prostredníctvom dotazníka zisťoval, o vzdelávanie v akých ďalších oblastiach 
by mali subjekty v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve záujem. Respondenti 
vyjadrili názor, že by sa v prvom rade malo pokračovať v existujúcich témach, nakoľko podliehajú 
neustálym zmenám a je potrebné mať k dispozícii najaktuálnejšie informácie. Okrem toho sa medzi 
odpoveďami vyskytovali veľmi špecifické témy, ako napr. oblasť permakultúry, alternatívne zdroje 
energie pre poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, starostlivosť o chránené územia, lesná 
pedagogika a práca s verejnosťou a pod.  
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Vysoký počet účastníkov vzdelávania potvrdzuje, že tematické zameranie zodpovedalo ich 
požiadavkám. Získané poznatky totiž považovala podľa výsledkov dotazníkového prieskumu väčšina 
účastníkov za užitočné a zodpovedajúce ich potrebám, čo mali respondenti možnosť vyjadriť na škále 
od 1 do 5, kde 1 znamenalo úplne zbytočné informácie a 5 veľmi užitočné. Odpovede zachytáva 
nasledujúci graf. 

 
Zdroj: Prepočty hodnotiteľa na základe dotazníkového prieskumu 
Legenda: 1 = úplne zbytočné informácie; 5 = veľmi užitočné informácie 

Prostredníctvom dotazníkového prieskumu mali respondenti tiež možnosť vyjadriť svoje pozitívne aj 
negatívne dojmy vo vzťahu k absolvovanému vzdelávaniu. Vo väčšine prípadov prevládali pozitívne 
dojmy z celkovej organizácie vzdelávania. Účastníci ocenili najmä to, že im bol poskytnutý súbor 
kvalitných informácií na jednom mieste. Pozitívne hodnotili tiež kvalitu lektorov, najmä v prípade 
školení organizovaných profesijnými organizáciami, ktoré dôverne poznajú prednášanú problematiku 
a dokážu vystihnúť potreby účastníkov. Negatívne postrehy smerovali najmä k nepripravenosti 
niektorých lektorov a k príliš všeobecnému zameraniu vzdelávania.  

Čo sa týka počtu absolvovaných vzdelávacích dní, v rámci údajov monitoringu PPA sa sledoval jednak 
počet zrealizovaných vzdelávacích dní všetkých, ale tiež počet osobodní. Cieľová hodnota týkajúca sa 
počtu realizovaných vzdelávacích dní v období 2007-2013 bola stanovená na 5 117 dní. Hodnota 
dosiahnutá realizáciou opatrenia bola 103 807 osobodní, teda došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty o 
viac než 2 000%. Pokiaľ vezmeme do úvahy všetky zrealizované vzdelávacie dni, dosiahnutá hodnota 
bola 4 745 dní. Z toho možno usúdiť, že išlo o pomerne rozsiahle a časovo náročné aktivity. 

Aj napriek tomu, že účinky opatrenia a vplyv na konkurencieschopnosť sa prejavili najmä 
prostredníctvom konečných prijímateľov nefinančnej pomoci, a teda účastníkov vzdelávacích a 
informačných aktivít, dôležitú úlohu pri samotnom prenose poznatkov zohrávali žiadatelia - inštitúcie 
pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti 
vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít.  

Čo sa týka právnej formy žiadateľov, zastúpený bol tak akademický sektor, ako aj výskumno-vývojový 
sektor, neziskový sektor a súkromná sféra, a teda bol poskytnutý priestor širokému spektru žiadateľov 
(komory, neziskové organizácie, štátne podniky, združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie a 
pod.), so sídlom vo všetkých krajoch SR. Najširšie zastúpenie mali rôzne typy združení (zväzy, spolky, 
záujmové združenia právnických osôb a pod.), nasledované príspevkovými organizáciami a komorami.  

Z hľadiska typu poskytovaných aktivít mali najväčšie zastúpenie informačné aktivity (60%). Odborné 
vzdelávanie predstavovalo 35% a zvyšok tvorila kombinácia oboch aktivít. Najčastejšie uplatňovanou 
formou vzdelávacích a informačných aktivít boli konferencie a semináre. Z hľadiska tematického 
zamerania mali vysoké zastúpenie aktivity zamerané na rozvoj manažérskych, marketingových a 
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administratívnych zručností (19%), na obhospodarovanie a udržiavanie prírodnej krajiny a ochrany 
životného prostredia (18%), ale aj ostatné nešpecifikované aktivity (30%). 

Dôležitým ukazovateľom z pohľadu hodnotenia konkurencieschopnosti podporených podnikov je 
počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali vzdelávaciu aktivitu. Úspešným absolvovaním sa chápe 
získanie certifikátu alebo diplomu o absolvovaní vzdelávania, prípadne uplatnenie nadobudnutých 
vedomostí v praxi.  

Tab. č. 111/4: Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu 

Sektor Diplom, certifikát Uplatnenie v praxi Spolu 

Poľnohospodárstvo 6 359 8 277 14 636 

Potravinárstvo 451 468 919 

Lesné hospodárstvo 1 586 1 493 3 079 

Spolu 8 396 10 238 18 634 
Zdroj: PPA 

Z výsledkov vyplynulo, že až 100% jedinečných účastníkov úspešne absolvovalo vzdelávaciu aktivitu, z 
toho 45% formou získania diplomu a 55% formou praktického uplatnenia vedomostí. Podobný 
výsledok dostaneme aj pri zohľadnení všetkých účastníkov vzdelávania (zo 48 705 úspešne ukončilo 
vzdelávaciu aktivitu 48 395 účastníkov, teda 99,4%). Na základe cieľovej hodnoty monitorovacieho 
ukazovateľa, ktorá bola stanovená na 11 127 účastníkov, tak možno konštatovať, že účelovosť 
opatrenia je 167,5%. Uvedený ukazovateľ sa sledoval prostredníctvom monitorovacích správ, kde 
údaje poskytovali žiadatelia, teda poskytovatelia vzdelávania a nie samotní účastníci. Z toho dôvodu 
môže byť údaj v značnej miere skreslený a nemusí úplne odpovedať realite. Okrem toho nie je možné 
tvrdiť, že účastníci, ktorí získali diplom, taktiež neuplatnili alebo v budúcnosti neuplatnia vedomosti v 
praxi. To môže tiež pozitívne ovplyvniť efektivitu a účinky podpory.  

Hodnotiteľ sa z dôvodu lepšieho posúdenia príspevku opatrenia ku konkurencieschopnosti aj 
prostredníctvom dotazníka snažil zistiť, či sa jednotlivým dopytovaným subjektom zlepšila situácia 
(konkurencieschopnosť) v roku 2015 v porovnaní s rokom 2007. V súvislosti s vyhodnotením tejto 
otázky v kontexte opatrenia 111 boli porovnaní účastníci vzdelávania na jednej strane a subjekty, ktoré 
sa na vzdelávacích aktivitách v priebehu obdobia 2007-2015 nezúčastnili na strane druhej (kontrolná 
skupina). Aj keď je z predchádzajúceho hodnotenia zrejmé, že vzdelávanie môže vplývať na 
konkurencieschopnosť podniku, dôležitú úlohu tu zohráva množstvo iných faktorov. Jedným z nich 
bolo získanie podpory z iných opatrení PRV SR 2007-2013, čo hodnotiteľ taktiež zohľadnil.  

Čo sa týka odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva, 55% dopytovaných účastníkov vzdelávania sa 
prostredníctvom dotazníka vyjadrilo, že u nich došlo v sledovanom období k nárastu 
konkurencieschopnosti. Jednotlivé subjekty mali možnosť vyjadriť, či k zlepšeniu situácie došlo z 
ekonomického hľadiska, z rozvojového hľadiska, prípadne z hľadiska ľudských zdrojov. Účastníci 
vzdelávania najčastejšie uvádzali, že sa im situácia zlepšila najmä z rozvojového hľadiska, a to v oblasti 
zavedenia inovatívnych technológií (spracovateľských, poľnohospodárske stroje, využívanie GPS pri 
prácach na poli a pod.), prieniku na nové trhy (vrátane zahraničných), zavedenia nových produktov. V 
súvislosti s tým u nich tiež došlo k ekonomickej optimalizácii, rastu tržieb a zisku. Úlohu tu zohráva 
najmä fakt, že uvedené subjekty sa vo veľkej miere zapájali aj do iných opatrení programu. Podporu z 
iných opatrení (os 1 a os 3) získalo až 88% týchto subjektov, pričom väčšinou išlo o podporu v rámci 
viacerých opatrení súčasne.  

V prípade podnikov, ktoré sa vzdelávacích aktivít v sledovanom období nezúčastnili, uviedlo zlepšenie 
situácie s ohľadom na konkurencieschopnosť 47% subjektov. Z nich len 37% získalo podporu z iných 
opatrení programu (os 1 a os 3). Išlo teda o celkovo menej aktívne podniky, ktoré sa nezapojili do 
vzdelávacích aktivít a zároveň vo väčšine prípadov nezískali podporu ani z iných opatrení programu.  

Na základe výsledkov zistených prostredníctvom kvalitatívnej analýzy pristúpil hodnotiteľ k 
zodpovedaniu hodnotiacich otázok.  
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HO č.15: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov?  

Hodnotiace kritérium: 

 podporované aktivity zlepšili produktivitu práce v poľnohospodárskom, potravinárskom 
odvetví a odvetví lesného hospodárstva. 

 
Ukazovatele: 

Dosahový ukazovateľ: 

 produktivita práce. 

Výsledkový ukazovateľ: 

 počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali vzdelávaciu aktivitu. 
 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Hodnotenie konkurencieschopnosti prostredníctvom ukazovateľa produktivity práce (zmena hrubej 
pridanej hodnoty počítanej na ekvivalent pracovného miesta) v poľnohospodárskom, potravinárskom 
odvetví a odvetví lesného hospodárstva v prípade vzdelávacích a informačných aktivít nie je možné 
uskutočniť na základe cieľových hodnôt spoločných monitorovacích ukazovateľov a stavu ich plnenia k 
31.12.2015. Vyjadriť zmenu produktivity práce u účastníkov vzdelávacích aktivít kvantitatívnym 
spôsobom nie je možné, nakoľko sa nedá jednoznačne vyčísliť nárast pridanej hodnoty, ku ktorému 
došlo len v dôsledku absolvovania uvedených aktivít. Z toho dôvodu boli pri hodnotení 
konkurencieschopnosti podporených podnikov použité kvalitatívne parametre (dotazník) a údaje 
zachytené v monitorovacom systéme PPA.  

Hlavnými použitými ukazovateľmi pri hodnotení bol:  

 Počet účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít – celkový počet účastníkov bol 48 705, 
z toho 18 634 bolo jedinečných účastníkov vyškolených v rámci PRV SR 2007-2013. Najväčšie 
zastúpenie mali účastníci z poľnohospodárskeho sektora (79%), pričom vyškolených bolo 
približne 30% všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve v SR. Aj na základe uvedeného je 
možné pozitívne hodnotiť efektivitu opatrenia. 

 Počet absolvovaných vzdelávacích dní – v rámci opatrenia bolo zrealizovaných 103 807 
osobodní, teda plánovaný ukazovateľ výstupu bol vysoko prekročený (2 028,7%).  

 Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu formou uplatnenia vedomostí v 
praxi - dosah opatrenia na konkurencieschopnosť sa najlepšie prejaví uplatnením získaných 
vedomostí v praxi, a teda napr. zlepšením niektorých postupov a procesov, zavedením inovácií, 
vyššou kvalitou výroby a pod. Tento efekt je však zložité jednoznačne pripísať len absolvovanej 
vzdelávacej aktivite spolufinancovanej z PRV SR 2007-2013, pretože tu môže vplývať množstvo 
iných faktorov, ako je celkové ekonomické prostredie v krajine, miera inovatívnosti daného 
podniku, prípadne aj informácie získané z iných zdrojov, nakoľko vzdelávanie je kontinuálny 
proces a jednotlivé podniky a ich zamestnanci majú okrem PRV aj množstvo ďalších možností 
na vzdelávanie, pričom získané poznatky môžu taktiež aplikovať do praxe a tak ovplyvniť svoju 
konkurencieschopnosť. 

Okrem toho bolo uskutočnené kvalitatívne hodnotenie konkurencieschopnosti na základe 
porovnania situácie v roku 2015 s rokom 2007 u účastníkov vzdelávania a kontrolnej skupiny. 

Konkurencieschopnosť je veľmi komplexný ukazovateľ, na ktorý vplýva množstvo faktorov, zvlášť v 
sektore pôdohospodárstva. Z výsledkov analýzy vyplynulo, že situácia sa z hľadiska 
konkurencieschopnosti zlepšila u oboch sledovaných skupín takmer v rovnakej miere (zlepšenie 
situácie uviedlo 55% účastníkov vzdelávania v porovnaní so 47% subjektov, ktoré sa nezúčastnili na 
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vzdelávaní), a to aj napriek tomu, že účastníci vzdelávania boli oveľa aktívnejší z hľadiska získania 
podpory v rámci iných opatrení programu, najmä v osi 1 a osi 3 (88% účastníkov vzdelávania uviedlo, 
že získali podporu aj z iných opatrení a to isté uviedlo len 37% subjektov, ktoré sa nezúčastnili na 
vzdelávaní).  

Rozdiely sa vyskytovali jedine v oblasti, z hľadiska ktorej respondenti uvádzali zlepšenie situácie. Kým 
u účastníkov vzdelávania prevládalo zlepšenie situácie z rozvojového hľadiska (nové technológie, 
inovácie, nové produkty), subjekty, ktoré sa na vzdelávaní nezúčastnili, uvádzali zlepšenie skôr v oblasti 
ekonomických výsledkov (tržby, obrat, zisk). Uvedená situácia môže byť do značnej miery spôsobená 
tzv. efektom straty mŕtvej váhy (deadweight loss effect), ktorý bol preukázaný aj pri hodnotení 
investičných opatrení. Ide o zmeny v ekonomickej, environmentálnej, prípadne sociálnej situácii 
podporených podnikov, ku ktorým by došlo aj bez získania podpory (napr. investície, ktoré by 
investovali aj bez hodnotenej podpory).  

 

HO č.20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

 
Hodnotiace kritérium: 

 podporované aktivity zlepšili trvalo udržateľný manažment krajiny, vrátane manažmentu 
prírodných zdrojov, 

 podporované aktivity zodpovedajú potrebám a možnostiam pre implementáciu opatrení 
programu (vrátane nedostatkov/slabých miest alebo možností/príležitostí identifikovaných 
počas programovania alebo ex-ante hodnotenia). 

Výsledkové ukazovatele: 

 počet vzdelávacích aktivít zameraných na udržateľné obhospodarovanie pôdy a udržateľné 
hospodárenie s prírodnými zdrojmi,  

 počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu zameranú na udržateľné 
obhospodarovanie pôdy a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Z hľadiska iných účinkov sa sledoval najmä vplyv opatrenia na trvalo udržateľný manažment krajiny, 
vrátane manažmentu prírodných zdrojov, a to prostredníctvom hore uvedených ukazovateľov. 

Z celkového počtu schválených a ukončených projektov (423 projektov) bolo 76 (18%) zameraných na 
obhospodarovanie a udržiavanie prírodnej krajiny a ochranu životného prostredia. Pri zohľadnení 
počtu tematických okruhov, v rámci ktorých bolo oprávnené poskytovať vzdelávacie a informačné 
aktivity (6 okruhov + ostatné nešpecifikované činnosti, ktoré mohli pokrývať množstvo ďalších tém), 
ide o nezanedbateľný počet. Počet všetkých zrealizovaných vzdelávacích dní v tejto téme bol 547 a 
počet osobodní predstavoval 19 115 dní (18% z celkového počtu osobodní).  

Celkový počet účastníkov týchto aktivít bol 12 004, z toho 4 348 bolo jedinečných účastníkov. Tento 
počet predstavuje 25% všetkých účastníkov a 23% jedinečných účastníkov. Znamená to, že až štvrtina 
všetkých účastníkov sa zúčastnila uvedených aktivít, čo možno hodnotiť ako významný počet. Z 
hľadiska sektorového zaradenia účastníkov bolo 61% poľnohospodárov, necelé 1% potravinárov a 38% 
bolo účastníkov zo sektora lesného hospodárstva. Uvedené rozdelenie zodpovedá realite, nakoľko 
získané poznatky môžu nájsť využitie najmä v rámci poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Počet 
účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu zameranú na udržateľné obhospodarovanie 
pôdy a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi bol 11 960, z toho 41% získalo diplom a 59% 
uplatnilo získané vedomosti v praxi. Tu znova významnú úlohu zohráva možné skreslenie vyplývajúce 
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zo spôsobu zberu údajov prostredníctvom monitorovacích správ od samotných žiadateľov a nie 
účastníkov vzdelávania. 

Hodnotiteľ následne aj prostredníctvom dotazníka zisťoval, či a akým spôsobom jednotlivé podniky 
prispeli v období rokov 2007-2015 k zlepšeniu trvalo udržateľného manažmentu krajiny a prírodných 
zdrojov a v prípade podnikov lesného hospodárstva aj k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov. 
Pozitívnu odpoveď uviedlo až 87% všetkých respondentov. V prípade poľnohospodárov sa pozitívny 
efekt prejavil najmä prostredníctvom presnejšej aplikácie menšieho množstva chémie, zmeny 
agrotechnických metód, efektívnejšieho využívania postupov, dodržiavania podmienok ekologického 
poľnohospodárstva, znižovania energetickej náročnosti výroby a pod. Podniky lesného hospodárstva 
uvádzali, že PRV ako taký im prostredníctvom svojich opatrení umožnil financovať aj ďalšie náklady 
súvisiace s ekosystémovými službami (napr. opravy a údržba lesnej dopravnej siete, obnova, ochrana 
a výchova lesa a pod.), výsledkom čoho sú mladé zelené lesy na veľkých plochách zadržiavajúce pôdu, 
vodu a vytvárajúce vhodnú klímu pre okolitú krajinu, čím tiež rastie trvalo udržateľná surovina pre 
budúce generácie.  

Čo sa týka hodnotiaceho kritéria zameraného na potreby a možnosti pre implementáciu opatrení 
programu, sledovali sa vzdelávacie aktivity zamerané na oblasti, ktoré boli identifikované ako 
medzery/slabé stránky alebo potenciál/príležitosti v priebehu programovania/ex ante hodnotenia, 
konkrétne podľa typu účastníkov (pohlavie, vek, sektorové zaradenie) a podľa obsahu vzdelávania. 
Uvedené ukazovatele sú vyhodnotené v rámci hodnotiacej otázky č. 15 a odporúčania v týchto 
oblastiach sú zachytené v závere hodnotenia opatrenia.  
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114 Využívanie poradenských služieb 

Pre opatrenie M114 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 1.7) bol v programe stanovený 

nasledovný operačný cieľ:  

 Umožniť poľnohospodárskym a lesným podnikom zlepšiť riadenie svojich podnikov v 

environmentálnom zmysle slova. 

Opatrenie malo prierezový charakter, pretože okrem užívateľov osi 1 ho mohli využiť aj užívatelia osi 
2 (všetky opatrenia) a osi 3 (opatrenie 3.2 „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“), 
čím prispievalo aj k dosahovaniu cieľov týchto osí.  

Význam opatrenia spočíval v zabezpečení informovanosti a odborného usmernenia podnikov v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a vo zvýšení ich povedomia v oblasti zlepšenia 
hospodárenia podniku z hľadiska uplatnenia požiadaviek, podmienok a noriem súvisiacich so životným 
prostredím, ľudským zdravím, životnými podmienkami zvierat a bezpečnosťou potravín. Táto potreba 
vyplýva z rastúceho záujmu širokej verejnosti o kvalitu a bezpečnosť potravín, životného prostredia, či 
o udržanie environmentálnych hodnôt a v neposlednom rade aj z nevyhnutnosti uplatňovania 
uvedených podmienok.  

Predmetom poradenstva spolufinancovaného z PRV SR 2007-2013 bolo individuálne posúdenie 
správnosti hospodárenia podniku z hľadiska zákonných požiadaviek na riadenie, dobrých 
poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GEAC) a noriem týkajúcich sa bezpečnosti pri 
práci (minimálne požiadavky podľa čl. 24 Nariadenia komisie (ES) č. 1698/2005). Na základe tohto 
posúdenia externými odborníkmi sa v jednotlivých podnikoch v uvedených oblastiach zaviedla správna 
prax.  

Výsledok využívania poradenských služieb sa mal prejaviť vo zvýšení hrubej pridanej hodnoty 
podporených podnikov. Tento spôsob merania efektivity však pre toto opatrenie nie je vhodný, keďže 
na výšku hrubej pridanej hodnoty má vplyv množstvo iných faktorov. Z toho dôvodu si hodnotiteľ v 
rámci hodnotenia zvolil kvantitatívnu metódu, na základe ktorej analyzoval výskyt porušení podmienok 
krížového plnenia. Nakoľko nedodržiavanie pravidiel krížového plnenia je pokutované a má tiež dosah 
na výšku priamych platieb (môže viesť k ich kráteniu, prípadne aj k vyradeniu žiadateľa zo systému 
podpôr na rôzne dlhú dobu), vplyvom opatrenia malo dôjsť k zníženiu výskytu porušení uvedených 
podmienok. 

Realizáciou opatrenia a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 114 prispieť k cieľu osi 1: 
„Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora“. 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť. 
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 114 

- zlepšenie hospodárenia poľnohospodárskych podnikov a 
podnikov lesného hospodárstva v environmentálnom zmysle 
slova z hľadiska plnenia zákonných požiadaviek, podmienok a 
noriem 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- lepšie riadenie a hospodárska 
výkonnosť poľnohospodárskych 
podnikov 

Poradenstvo pre poľnohospodárov v oblastiach: minimálne 
požiadavky podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, životné 
prostredie vrátane agroenvironmentu, životné podmienky zvierat, 
zdravie spoločnosti, zvierat a rastlín, organické poľnohospodárstvo, 
iné 

- lepšie riadenie a hospodárska 
výkonnosť podnikov lesného 
hospodárstva 

Poradenstvo pre vlastníkov/užívateľov lesov v oblasti: manažment, 
životné prostredie, iné 

 

Implementácia plánovaných aktivít  

Opatrenie 114 bolo realizované prostredníctvom 2 výziev:  

 výzva č. 2008/PRV/02 v termíne od 15.03.2008 do 30.04.2009;  

 výzva č. 2012/PRV/26 v termíne od 11.03.2013 do 22.03.2013.  

V rámci uvedených výziev neboli stanovené bodovacie kritériá. Maximálna výška podpory na jeden 
projekt bola 1 500,- EUR. 

 
Dosiahnuté výstupy 

Ku koncu roka 2015 bol počet schválených projektov 650 (okrem toho bol vyradený 1 projekt s platbou 
vo výške 1 500,- EUR) a suma schválených verejných zdrojov predstavovala 961 173,36 EUR, t. j. 69%-
né kontrahovanie. Kumulatívne ku koncu roka 2015 bolo vyplatených celkom 956 913,60 EUR 
prostredníctvom 660 platieb, t. j. 69%-né čerpanie. Celkovo bolo ukončených 650 projektov v hodnote 
955 413,60 EUR. 

Tab. č. 114/1: Podporení poľnohospodári podľa zamerania poradenskej aktivity 

Druh poradenstva 
Počet 

schválených 
žiadostí 

Počet podporených 
poľnohospodárov* 

Vyplatené verejné výdavky 
(tis. EUR) 

EPFRV SPOLU 

Minimálne požiadavky (čl. 24 NK 
(ES) č. 1698/2005) 

162 142 170,92 234,14 

Životné prostredie vrátane 
agroenvironmentu 

17 17 16,34 21,78 

Životné podmienky zvierat 
(animal welfare) 

27 27 29,66 39,55 

Zdravie spoločnosti, zvierat a 
rastlín 

31 31 34,56 46,08 

Organické poľnohospodárstvo 1 1 1,13 1,5 

Ostatné 384 328 424,84 576,75 

Spolu 622 546 677,45 919,81 

Zdroj: PPA 
* Počet jedinečných subjektov 
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Tab. č. 114/2: Podporení vlastníci/užívatelia lesa podľa typu poradenskej aktivity 

Druh poradenstva 
Počet 

schválených 
žiadostí 

Počet podporených 
vlastníkov/užívateľov 

lesa* 

Vyplatené verejné výdavky 
(tis. EUR) 

EPFRV SPOLU 

Manažment 20 - 19,01 25,34 

Životné prostredie 4 - 4,44 5,92 

Ostatné 4 - 4,38 5,84 

Spolu 28 25 27,83 37,11 
Zdroj: PPA 
* Počet jedinečných subjektov 

 
Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy 
(počet schválených 

projektov, vyplatené 
verejné výdavky, miera 

podpory, priemerná výška 
podpory) 

Výstupy 
(počet podporených 

poľnohospodárov, počet 
podporených 

majiteľov/užívateľov lesov) 

Sumarizácia hlavných 
výstupov 

Využívanie 
poradenských 
služieb (výzva č. 
2008/PRV/02) 

Počet schválených 
projektov: 343 
Verejné výdavky celkom: 
513 438,00 € 
Miera podpory: 80% 
Priemerná výška podpory: 
1 496,90 € 

Počet podporených 
poľnohospodárov: 338 
Počet podporených 
majiteľov/užívateľov lesov: 
5 

343 projektov 
poradenstva pre subjekty 
v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve 

Využívanie 
poradenských 
služieb (výzva č. 
2012/PRV/26) 

Počet schválených 
projektov: 307 
Verejné výdavky celkom: 
443 475,60 € 
Miera podpory: 80% 
Priemerná výška podpory: 
1 444,55 € 

Počet podporených 
poľnohospodárov: 284 
Počet podporených 
majiteľov/užívateľov lesov: 
23 

307 projektov 
poradenstva pre subjekty 
v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve 

Spolu 

Počet schválených 
projektov: 650 
Verejné výdavky celkom: 
956 913,60 € 

Počet podporených 
poľnohospodárov: 622 
(počet jedinečných: 546) 
Počet podporených 
majiteľov/užívateľov lesov: 
28 
(počet jedinečných: 25) 

- 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  
 

Poradenstvo poskytnuté 546 
poľnohospodárskym podnikom 

Zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 
/ nižší výskyt porušení podmienok 
krížového plnenia 

Nárast hrubej pridanej hodnoty v 
dôsledku opatrenia u 
podporených podnikov nie je 
možné vyjadriť, nakoľko na 
uvedený ukazovateľ má vplyv 
množstvo ďalších faktorov. Z toho 
dôvodu sa hodnotiteľ zameral na 
výskyt porušení podmienok 
krížového plnenia u podporených 
aj nepodporených subjektov 
prostredníctvom kvantitatívnej 
analýzy.  

Poradenstvo poskytnuté 25 
majiteľom/užívateľom lesa 

Zvýšenie hrubej pridanej hodnoty Nárast hrubej pridanej hodnoty v 
dôsledku opatrenia u 
podporených podnikov nie je 
možné vyjadriť, nakoľko na 
uvedený ukazovateľ má vplyv 
množstvo ďalších faktorov. 
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Posúdenie príspevku opatrenia 114 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u 
prijímateľov berúc 
do úvahy externé 
činitele, ktoré 
môžu znížiť 
príspevok 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

- lepšie riadenie a 
hospodárska 
výkonnosť 
poľnohospodárskyc
h podnikov 

  

X  

  Aj napriek vysokej 
účelovosti 
opatrenia došlo k 
relatívne nízkej 
úrovni čerpania. 
Poradenstvo bolo 
veľmi úzko 
zamerané 
(podmienky 
krížového plnenia). 
Nárast HPH v 
dôsledku opatrenia 
nie je možné 
vyčísliť, preto sa 
hodnotiteľ zameral 
na výskyt porušení 
uvedených 
podmienok. 

- lepšie riadenie a 
hospodárska 
výkonnosť 
podnikov lesného 
hospodárstva 

  

 X 

  Aj napriek vysokej 
účelovosti 
opatrenia došlo k 
relatívne nízkej 
úrovni čerpania. 

 

Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 114 (1.7) Využívanie poradenských služieb 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 
Plnenie 

(%) 

Výstup 

Počet podporených 
poľnohospodárov 

570 546 95,8 

Počet podporených majiteľov, 
resp. užívateľov lesov 

25 25 100 

Výsledok 
Zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 
podporených podnikov 

0,1 mil. EUR NA NA 
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Definícia hypotéz 

Všeobecná hypotéza: Poradenstvo pomohlo poľnohospodárom a lesným podnikom k lepšiemu 
riadeniu a hospodárskej výkonnosti svojich podnikov z environmentálneho pohľadu. 

Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz pre dané opatrenie (v 
zátvorke je uvedené, ku ktorej hodnotiacej otázke sa daná špecifická hypotéza vzťahuje): 

Hypotézy Ukazovatele Kvalitatívna analýza Kvantitatívna analýza 

Poradenstvo prispelo k 
zlepšeniu riadenia a 
hospodárskej 
výkonnosti 
poľnohospodárskych 
podnikov a podnikov 
lesného hospodárstva 
(HO č. 15) 
 

Počet poskytnutých 
poradenských aktivít 
(podporených 
poľnohospodárov), z 
toho v oblasti: 
- minimálne požiadavky 
podľa nariadenia Rady 
(ES) č. 1698/2005 
- životné prostredie 
vrátane 
agroenvironmentu 
- životné podmienky 
zvierat 
- zdravie spoločnosti, 
zvierat a rastlín 
- organické 
poľnohospodárstvo 
- ostatné 
 
Počet poskytnutých 
poradenských aktivít 
(podporených 
majiteľov/užívateľov 
lesa), z toho v oblasti: 
- manažment 
- životné prostredie 
- ostatné  

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov (monitorovacie 
údaje PPA), analýza 
projektových spisov 
(záverečných správ z 
poskytnutého 
poradenstva), dostupné 
štatistické údaje, už 
realizované analýzy, 
štúdie, hodnotenia 

- 

Poradenstvo prispelo k 
zníženiu výskytu 
porušení minimálnych 
požiadaviek (čl. 24 NK 
(ES) č. 1698/2005) 
(HO č. 20) 

Výskyt porušení u 
podporených a 
nepodporených 
subjektov 

Analýza výskytu 
porušení podmienok 
krížového plnenia – 
kontrola rizikovej 
analýzy a náhodný výber 
 

 
Testovanie hypotéz  

Nakoľko všetky členské štáty EÚ boli od 1.1.2007 povinné zriadiť pre poľnohospodárov poradenský 
systém, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijalo Koncepciu systému poradenských 
služieb v pôdohospodárstve SR od roku 2007, na základe ktorej štátna príspevková organizácia 
Agroinštitút Nitra, š. p. zabezpečuje komplexné úlohy súvisiace s fungovaním Pôdohospodárskeho 
poradenského systému a Národné lesnícke centrum vo Zvolene zabezpečuje poradenský systém pre 
lesné hospodárstvo. Agroinštitút Nitra, š. p. je tiež zodpovedný za implementáciu Informačného a 
komunikačného portálu pôdohospodárskeho poradenského systému, ktorý je dostupný na 
internetovom portáli www.agroporadenstvo.sk.  

Agroinštitút Nitra, š. p. a Národné lesnícke centrum vo Zvolene realizujú odbornú prípravu 
pôdohospodárskych poradcov a ďalšie odborné aktualizačné vzdelávanie pôdohospodárskych 

http://www.agroporadenstvo.sk/
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poradcov registrovaných v centrálnom registri. Samotné terénne poradenstvo pre pôdohospodárske 
subjekty zabezpečujú registrovaní certifikovaní pôdohospodárski poradcovia a komerčné poradenské 
subjekty (Zelená správa 2008 - 2015). 

V programovom období 2007-2013 bolo poradenstvo poskytnuté celkom 622 subjektom v sektore 
poľnohospodárstva, pričom niektoré subjekty prijali viacero poradenských služieb, teda počet 
jedinečných podporených subjektov bol 546. Čo sa týka subjektov v lesnom hospodárstve, celkový 
počet podporených majiteľov a obhospodarovateľov lesa bol 28, pričom počet jedinečných subjektov 
bol 25. Z percentuálneho hľadiska bolo teda 96% poskytnutých poradenských služieb využitých 
poľnohospodárskymi subjektmi a zvyšok poradenských služieb (4%) bol zameraný na lesné 
hospodárstvo. 

Stav kontrahovania aj stav čerpania dosiahli úroveň 69%, a to aj napriek tomu, že v rámci dvoch 
vyhlásených výziev daného opatrenia bolo prijatých až 1 214 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
a výška žiadaného príspevku tvorila 138% z celkového limitu na toto opatrenie. Pri tomto opatrení však 
bolo zrušených až 156 zmlúv u schválených projektov, pričom hlavnými dôvodmi ich zrušenia bol najmä 
zánik zmluvy z dôvodu nepredloženia žiadosti o platbu do 2 rokov a odstúpenie od zmluvy. Vo viacerých 
prípadoch subjekty, ktorým bol schválený projekt na poskytnutie poradenstva, daný projekt 
nerealizovali, keďže na základe individuálneho posúdenia situácie vo svojom podniku z hľadiska 
dodržiavania zákonných požiadaviek, podmienok a noriem očakávali kontrolu zo strany PPA. V 
súvislosti s vyplácaním priamych platieb vyplýva pre ich poberateľov povinnosť dodržiavať základné 
normy a povinnosti v pôdohospodárstve a v súvisiacich oblastiach v systéme krížového plnenia, pričom 
poberateľ priamych platieb musí preukázať dodržiavanie týchto požiadaviek a inštitúcia realizujúca 
priame platby (PPA) toto plnenie kontroluje. V prípade zistenia pochybení môže dôjsť ku kráteniu 
priamych platieb, alebo dokonca k vylúčeniu pôdohospodára zo systému podpôr. Aj to v konečnom 
dôsledku ovplyvnilo nízku úroveň kontrahovania v rámci daného opatrenia.  

Na poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 114 boli oprávnené súkromné fyzické a 
právnické osoby, neziskový sektor, orgány verejnej správy a komory vzniknuté na základe osobitného 
zákona, ktoré museli disponovať dostatočne kvalifikovaným personálom poradcov, ktorí majú 
skúsenosti z poskytovania poradenstva v predmetných oblastiach. Kvalita poradcov bola zabezpečená 
prostredníctvom ich certifikácie, ktorú vykonával Agroinštitút Nitra, š. p. Okrem toho musel mať 
subjekt zodpovedný za poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 114 adekvátne 
administratívne a technické vybavenie.  

V súvislosti s hodnotením opatrenia 114 hodnotiteľ analyzoval záverečné správy z realizovanej 
poradenskej služby, ktoré vypracoval poradca po poskytnutí poradenstva. V rámci 38 analyzovaných 
správ sa sledoval rozsah poskytnutého poradenstva, jeho kvalita a odporúčania pre podnik, ktorý 
poradenstvo prijal.  

Z analýzy záverečných správ z poskytnutého poradenstva vyplynulo, že skúsení poradcovia, ktorí sú 
etablovaní na trhu, realizovali hĺbkovú analýzu podniku, na základe ktorej navrhli viacero odporúčaní 
na zlepšenie jeho výkonnosti, primárne s ohľadom na environmentálne aspekty jeho činnosti. Veľká 
časť aktivít sa realizovala formou terénneho poradenstva priamo na lokalitách, kde podniky realizujú 
svoju činnosť a zasahujú tak do prírodného prostredia. V rámci tejto praktickej časti poradca prebral 
konkrétne problémy podniku a navrhol riešenia v súlade s platnými európskymi a slovenskými 
normami. Terénne poradenstvo bolo následne doplnené o teoretickú časť, kde boli subjekty 
oboznámené s konkrétnymi smernicami a normami v predmetných oblastiach a so spôsobmi ich 
dodržiavania pri realizácii poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti. V niektorých prípadoch však 
bolo podnikom poskytnuté prednostne poradenstvo zamerané na poučenie o vybraných smerniciach, 
normách a zákonoch, ktoré neprinieslo dostatočnú pridanú hodnotu pre daný podnik ani riešenie jeho 
konkrétnych problémov.  

Z hľadiska vzťahu poradca – príjemca poradenstva je tiež dôležitý pravidelný kontakt a špecifický 
prístup ku každému podniku a ku každej situácii. Vyžaduje si to však zavedenie systému dlhodobej 
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spolupráce a vybudovania dôvery medzi poradcom a jeho klientom. V programovom období 2007-
2013 bolo možné poradenskú službu prijať maximálne raz za dva roky, čo neprispievalo k budovaniu 
dlhodobého systému. Taktiež tematické zameranie poradenstva musí reflektovať na potreby a 
praktické problémy poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa. Z toho dôvodu je nevyhnuté v 
budúcnosti zabezpečiť efektívnejšie fungovanie systému poradenstva. To spočíva jednak vo zvýšení 
kvality a odbornosti jednotlivých poradcov, v zameraní poradenských aktivít na špecifiká jednotlivých 
podnikov a na posúdenie konkrétnej situácie každého podniku, ale aj v rozšírení tematického záberu 
poradenstva a v prepojení prvovýroby s výskumom a inováciami. Pre zabezpečenie účinného 
poradenstva je teda rozhodujúca najmä kvalita poradcov, ich vzdelanie, dlhodobá prax, ako aj 
spolupráca s iným individuálnymi certifikovanými poradcami. 

Okrem toho sa v rámci opatrenia uskutočnila kvantitatívna analýza (kontrola rizikovej analýzy a 
náhodný výber), prostredníctvom ktorej hodnotiteľ skúmal výskyt porušení podmienok krížového 
plnenia, pričom porovnané boli subjekty, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo v rámci opatrenia 114 
PRV SR 2007-2013 so subjektmi, ktorým poradenstvo v rámci opatrenia poskytnuté nebolo. Pri 
uvedenej analýze bola použitá nasledovná vzorka podnikov: 

 5 478 podnikov s kontrolou krížového plnenia v rokoch 2009-2015, 

 2 788 podnikov s kontrolou krížového plnenia v rokoch 2009-2015 z dôvodu náhodného výberu 
a rizikovej analýzy, 

 2009 vylúčených podnikov. 

V rámci kvantitatívnej analýzy bola metodika výpočtu označenia podniku, ktorý prijal poradenstvo 
nasledovná: 

 Ak podnik prijal poradenstvo v rokoch 2010-2011, považoval sa počas celého obdobia 2010-
2015 za podnik s prijatým poradenstvom (v roku 2010 bolo vykonané poradenstvo v prvých 
mesiacoch roka, kým kontroly prebiehali v poslednej tretine roka; v roku 2011 bola podpísaná 
1 zmluva na poradenstvo s podnikom, ktorý mal kontrolu neskôr). 

 V prípade podnikov kontrolovaných v roku 2014, ktoré uzavreli zmluvu na poradenstvo v tomto 
roku a celkovo mali uzavretú len 1 zmluvu na poradenstvo, boli označené za podniky s prijatým 
poradenstvom tie, pri ktorých bola kontrola na mieste vykonaná aspoň o 1 mesiac neskôr, ako 
bolo prijaté poradenstvo. 

 Podnik prijal poradenstvo tiež v tom prípade, ak nemal zmluvu na rok 2010 alebo 2011 a 
kontrola neprebehla ani v roku 2014 (hodnotiteľ využil samostatný režim výpočtu z dôvodu 
prekrývania kontrol a poradenstva) a rok kontroly bol menší alebo rovný ako rok poradenstva. 
V tomto prípade bolo manuálne skontrolované prekrývanie kontrol v roku 2015. 

 V ostatných prípadoch do výpočtu vchádzal podnik ako podnik bez poradenstva. 

Podrobné výsledky z kvantitatívnej analýzy zachytáva nasledujúca tabuľka. 

Tab. č. 114/3: Výskyt porušení u podnikov s poradenstvom a bez poradenstva 

 Poradenstvo Porušenie Počet Výmera VDJ 

0 0 1 577 288,3 113,5 

1 0 149 1 459,3 843,0 

0 1 663 440,5 158,0 

1 1 87 1 670,9 725,8 

Spolu s poradenstvom 236   

Spolu bez poradenstva 2 240   

Poradenstvo s porušením / bez porušenia 58,4%   

Bez poradenstva s porušením / bez porušenia 42,0%   

Poradenstvo s porušením / všetci poradenstvo 36,9%   

Bez poradenstva s porušením / všetci poradenstvo 29,6%   
Zdroj: Prepočty hodnotiteľa 
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VDJ – veľké dobytčie jednotky 

Z výsledkov vyplynulo, že miera porušení u podnikov s poradenstvom je na úrovni 95% hladiny 
štatistickej významnosti vyššia v porovnaní s mierou porušení u nepodporených podnikov, t. j. 
podnikov bez poradenstva. Dôvodom je hlavne rozdielna veľkosť podnikov v uvedených skupinách z 
hľadiska výmery a počtu VDJ. Ako vidno z priemerných údajov výmer a VDJ za jednotlivé skupiny, 
podporené podniky majú výrazne vyššie výmery a počty VDJ. Aj v prípade porušení u podnikov bez 
poradenstva majú podniky s porušeniami výrazne vyššiu výmeru.  

Najlepšie výsledky dosiahlo poradenstvo v prípade stredných podnikov od 30 ha do 500 ha a od 10 VDJ 
do 500 VDJ, ktoré boli najúspešnejšie v porovnaní s podnikmi bez poradenstva. Pri veľkých podnikoch 
sa opäť miera porušení vyrovnávala. Uvedené výsledky zachytávajú nasledujúce tabuľky. 

Tab. č. 114/4: Výskyt porušení u podnikov s poradenstvom a bez poradenstva – podniky nad 30 ha do 500 ha 
výmery 

 Poradenstvo Porušenie Počet Výmera VDJ 

0 0 439 150,1 66,3 

1 0 23 257,1 82,5 

0 1 303 148,5 57,0 

1 1 10 273,7 534,2 

Spolu s poradenstvom 33   

Spolu bez poradenstva 742   

Poradenstvo s porušením / bez porušenia 43,5%   

Bez poradenstva s porušením / bez porušenia 69,0%   

Poradenstvo s porušením / všetci poradenstvo 30,3%   

Bez poradenstva s porušením / všetci poradenstvo 40,8%   
Zdroj: Prepočty hodnotiteľa 

Tab. č. 114/5: Výskyt porušení u podnikov s poradenstvom a bez poradenstva – podniky nad 10 VDJ do 500 VDJ  

 Poradenstvo Porušenie Počet Výmera VDJ 

0 0 435 407,3 135,5 

1 0 80 1039,7 254,1 

0 1 311 369,0 118,6 

1 1 37 976,0 236,1 

Spolu s poradenstvom 117   

Spolu bez poradenstva 746   

Poradenstvo s porušením / bez porušenia 46,3%   

Bez poradenstva s porušením / bez porušenia 71,5%   

Poradenstvo s porušením / všetci poradenstvo 31,6%   

Bez poradenstva s porušením / všetci poradenstvo 41,7%   
Zdroj: Prepočty hodnotiteľa 

Pri analýze skladby porušení boli identifikované suverénne najčastejšie porušované nasledujúce 
štandardy (za obdobie 2010-2014, nakoľko v roku 2015 došlo k zmene podmienok krížového plnenia): 

1. Počas celého kalendárneho roka zabraňovať rozširovaniu samonáletov drevín (stromov, krovín), 
odstraňovať invázne druhy rastlín a húževnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov a 
mastných miest.  

2. Trvale udržiavať plochy poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý zabráni jej zaburineniu. 

3. Počas celého vegetačného obdobia udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa 
nadmorskej výšky kosením a/alebo spásaním, doplnkovo aj mulčovaním podľa sledovaného 
obdobia. 

Štatisticky preukazné výsledky boli zistené pri porovnaní vplyvu poradenstva na porušenia uvedených 
3 štandardov a porušenia všetkých ostatných štandardov a požiadaviek krížového plnenia. V prvom 
prípade (výpočet len za najčastejšie 3 porušenia – zaburinenie, samonálety a kosenia) podniky s 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

160 

 

poradenstvom mali menej porušení (6,8%) ako podniky bez poradenstva (11%). V druhom prípade 
(všetky porušenia okrem 3 najčastejších – bez zaburinenia, samonáletov a kosenia) podniky bez 
poradenstva dosiahli štatisticky významné lepšie výsledky (24,7%) než podniky s poradenstvom 
(32,2%).  

Na základe výsledkov zistených prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy pristúpil 
hodnotiteľ k zodpovedaniu hodnotiacich otázok.  

 

HO č.15: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov?  

Hodnotiace kritérium: 

 poradenstvo bolo poskytnuté v zmysle individuálneho posúdenia správnosti hospodárenia 
podniku, 

 poradenské aktivity, ktoré beneficienti prijímajú, pomáhajú zlepšiť riadenie a celkovú 
výkonnosť ich hospodárenia, 

 produktivita práce sa zvýšila vplyvom poradenských aktivít. 
 
Ukazovatele: 

Dosahový ukazovateľ: 

 produktivita práce. 

Výsledkový ukazovateľ: 

 zvýšenie hrubej pridanej hodnoty podporených podnikov. 
 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Poradenské služby boli v rámci opatrenia poskytnuté celkom 622 subjektom v sektore 
poľnohospodárstva (z toho bolo 546 jedinečných subjektov) a 28 majiteľom a obhospodarovateľom 
lesa (z toho bolo 25 jedinečných subjektov). Aj napriek nízkej úrovni kontrahovania a čerpania (obe 
po 69%) boli ukazovatele výstupu naplnené v prípade počtu podporených poľnohospodárov na 95,8% 
a v prípade majiteľov, resp. užívateľov lesov na 100%. 

Z analýzy opatrenia vyplynulo, že poskytnuté poradenské služby nemali rovnakú kvalitu u všetkých 
prijímateľov. Väčšina poradcov uskutočnila dôslednú analýzu podniku vrátane terénneho poradenstva, 
kde boli prebrané konkrétne praktické problémy podniku, pričom poradca navrhol viacero odporúčaní 
a riešení na zlepšenie výkonnosti podniku, primárne s ohľadom na environmentálne aspekty jeho 
činnosti. V niektorých prípadoch bolo poradenstvo zamerané skôr na poučenie o vybraných 
smerniciach, normách a zákonoch, čo neprinieslo dostatočnú pridanú hodnotu pre daný podnik ani 
riešenie jeho konkrétnych problémov. Z analýzy vyplynulo, že všeobecné poradenstvo, ktoré je 
zamerané len na plnenie minimálnych požiadaviek a agroenvironment nepredstavuje komplexné 
riešenie pre daný podnik, pretože nevedie k zlepšeniu jeho výrobných a ekonomických výsledkov a k 
nárastu konkurencieschopnosti, čo je primárnym cieľom každého podniku.  

Súčasťou hodnotenia bolo tiež posúdiť vplyv opatrenia na zvýšenie hrubej pridanej hodnoty a 
produktivity práce v podporených podnikoch. Keďže opatrenie 114 má prierezový charakter, tieto 
ukazovatele sú do značnej miery ovplyvnené podporou z iných opatrení v rámci programu (najmä 
investičných), a preto by sa ich vývoj mal sledovať skôr v kontexte celej osi a nie samotného opatrenia 
ako takého. Nastavenie metodiky na meranie výsledkov a dosahov prostredníctvom hrubej pridanej 
hodnoty a produktivity práce nie je pre toto opatrenie relevantné a v budúcnosti bude potrebné zvážiť 
iný spôsob a metódy merania dosahov a výsledkov opatrenia.  
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HO č.20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium: 

 vplyvom poskytnutého poradenstva došlo k zníženiu výskytu porušení minimálnych 
požiadaviek podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Ako bolo uvedené v odpovedi na hodnotiacu otázku č. 15, nárast hrubej pridanej hodnoty v dôsledku 
opatrenia u podporených podnikov nie je možné vyjadriť, nakoľko na uvedený ukazovateľ má vplyv 
množstvo ďalších faktorov. Z toho dôvodu sa hodnotiteľ zameral na výskyt porušení podmienok 
krížového plnenia u podporených aj nepodporených subjektov. 

Základná hypotéza pri uvedenej analýze bola založená na tom, že subjekty, ktoré prijali poradenstvo, 
by mali mať následne nižší výskyt porušení podmienok krížového plnenia v porovnaní so subjektmi, 
ktorým v rovnakom období poradenstvo poskytnuté nebolo. Výsledky analýzy však túto hypotézu 
nepotvrdili, nakoľko miera porušení u podnikov s poradenstvom bola vyššia (36,9%) v porovnaní s 
mierou porušení u nepodporených podnikov, t. j. podnikov bez poradenstva (29,6%). Prostredníctvom 
uvedenej analýzy sa teda nepreukázalo zvýšenie efektivity pri plnení podmienok krížového plnenia v 
dôsledku opatrenia. 

Rozdielne výsledky však boli dosiahnuté pri zohľadnení rôznej veľkosti podnikov z hľadiska výmery 
poľnohospodárskej pôdy a počtu veľkých dobytčích jednotiek (VDJ). Najlepšie výsledky dosiahlo 
poradenstvo v prípade stredných podnikov od 30 ha do 500 ha a od 10 VDJ do 500 VDJ, ktoré boli 
najúspešnejšie v porovnaní s podnikmi bez poradenstva. Pri veľkých podnikoch sa opäť miera porušení 
vyrovnávala.  

Jednou z hlavných príčin môže byť, že jednotlivé porušenia boli z 92% za zaťaženie pôdy a za 
zaburinenie a z 97% za zaťaženie, zaburinenie a nedostatky pri identifikácii zvierat. Aj napriek 
výsledkom uvedenej analýzy teda nie je možné tvrdiť, že by podniky vyhľadávajúce poradenstvo boli 
problémovejšie, nakoľko vo väčšine prípadov išlo skôr o porušenie základných podmienok. 
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121 Modernizácia fariem 

Pre opatrenie M121 Modernizácia fariem bol v programe stanovený nasledovný operačný cieľ:  

 Zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektov lepším využívaním výrobných 
faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií. 

Tento cieľ sa mal dosiahnuť hlavne prostredníctvom podpory investícií, ktoré prispeli k: 

 zníženiu výrobných nákladov a zlepšovaniu pracovných podmienok v poľnohospodárskych 
podnikoch; 

 zvýšeniu počtu fariem s modernými budovami, novými technológiami a technickými 
zariadeniami s úspornou spotrebou energie; 

 zavádzaniu a rozširovaniu informačných a komunikačných technológií; 

Operačný cieľ opatrenia vychádzal zo SWOT analýzy a definovaných potrieb, na základe ktorých bola 
príčinou oveľa nižšej úrovne produktivity práce v poľnohospodárstve i.) zastaranosť a nižšia výrobná 
kapacita väčšiny zariadení a budov, ii.) nedostatočný dopyt po inováciách v podnikateľskom sektore, 
slabá motivácia a informovanosť podnikov pre zavádzanie inovácií.  

Z uvedených príčin bolo zadefinované zameranie opatrenia: investície do výrobných zariadení a budov 
v poľnohospodárskych podnikoch (hospodárske budovy, skladovacie kapacity, stroje a zariadenia, 
technológie s dôrazom na inovatívny prístup). Zároveň sa mali podporiť aj projekty zamerané na 
efektívne využívanie energie. 

Plánované investície do nových výrobných technológií a budov sa mali prejaviť v zavedení nových 
výrobných technológií a produktov, a tým aj v zvýšení hrubej pridanej hodnoty v podporených 
podnikoch. 

Podporená moderná výrobná technológia mala podporiť nárast hrubej produkcie pri nižších nákladoch, 
zvýšiť mieru inovácie a zlepšiť kvalitu produktov, čím sa mala zvýšiť schopnosť podporených podnikov 
pozitívne reagovať na ceny bežné v krajinách EÚ a na celosvetových potravinových trhoch. 
Predovšetkým sa očakávalo, že opatrenie pomôže značne zvýšiť produktivitu práce. Zároveň sa 
očakával nadbytok pracovných miest, čo malo motivovať podnikateľské subjekty k diverzifikácii a 
presunu pracovnej sily do nových nepoľnohospodárskych aktivít. 

Realizovaním plánovaných investícií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 121 prispieť 
k cieľu osi 1: „Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora“. 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model, zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce 
sa k opatreniu 121 

- vyššie úrovne investícií do modernizácie poľnohospodárskych 
systémov; 

- nové investície do pridanej hodnoty poľnohospodárskych 
výrobkov 

- nové investície do zmeny/zlepšenia poľnohospodárskych 
systémov, ktoré znížia ich vplyv na životné prostredie; 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali 
očakávané zmeny dosiahnuť 

- zníženie výrobných nákladov 
a zlepšenie pracovných 
podmienok v 
poľnohospodárskych 
podnikoch; 

Investície do technického a technologického vybavenia v rastlinnej a 
živočíšnej výrobe, mechanizácii, OZE 

- Nové, rekonštruované a 
modernizované objekty 
poľnohospodárskej výroby 
vrátane skladovacích 
priestorov 

Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov v 
živočíšnej a rastlinnej výrobe 

- zvýšenie počtu fariem s 
modernými budovami, 
novými technológiami a 
technickými zariadeniami s 
úspornou spotrebou 
energie; 

Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov v 
živočíšnej a rastlinnej výrobe, OZE  

 

Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Opatrenie 1.1 bolo realizované prostredníctvom 7 výziev: 2008/PRV/01 (01.02.–30.04.2008), 
2009/PRV/11 (14.09.–30.10.2009), 2009/PRV/12 (19.10.–30.12.2009), 2012/PRV/20 (01.02. – 
29.02.2012), 2013/PRV/28 (14.10.–15.11.2013), 2014/PRV/35 (11.8.–19.9.2014), 2015/PRV/36 (29.06. 
– 17.07.2015).  

Bodovacie kritériá použité v jednotlivých výzvach smerovali k dosiahnutiu nasledovných zmien: 

1) Zmeny v orientácii poľnohospodárskej produkcie 

• rozšírenie špecializovanej rastlinnej výroby (ovocné sady, vinice, drobné ovocie, zelenina, 
  špargľa, liečivé rastliny);  

• rozšírenie živočíšnej výroby; 

• ekologické poľnohospodárstvo. 

2) Zlepšenie spracovania a skladovania po zbere: obilniny a olejniny, ovocie, zelenina, zemiaky (kvalita  
výrobkov). 

3) Zavedenie nových technológií a informačných a komunikačných technológií (inovácia). 

4) Vytvorenie/ rozšírenie priameho predaja (výzva v roku 2012) – vybudovanie predajných miest 
vrátane zariadení a dopravy (dosiahnutie vyšších cien / tržieb). 

5) Výstavba budov pre živočíšnu výrobu (výzva v 2013) (dobré podmienky zvierat). 

6) Zlepšenie skladovania hnoja a chemikálií (emisie skleníkových plynov). 

7) Výroba energie z obnoviteľných zdrojov (zníženie emisií uhlíka). 

8) Projekty umiestnené v oblastiach s vyššou nezamestnanosťou (vyvážený rozvoj regiónov). 
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9) Projekty pre udržanie a tvorbu pracovných miest (pracovné príležitosti vo vidieckych oblastiach). 

10) Menšie projekty (účinnosť). 

11) Projekty v podnikoch s vyššou produktivitou (účinnosť). 

12) Projekty v ekonomicky životaschopných poľnohospodárskych podnikoch (ekonomická 
udržateľnosť). 

13) Projekty predkladané mladými poľnohospodármi a mikro a malými podnikmi (výzva v roku 2012). 
 
Systém výberu projektov obsahuje pomerne zložitý rad podrobných bodovacích kritérií vyjadrených v 
štatistických termínoch. Existujú značné rozdiely v ich nasadení z roka na rok. Je možné predpokladať, 
že tento zložitý systém bol použitý pre zacielenie podpory do piatich hlavných rozvojových tém (alebo 
priorít): 

1) Rozšírenie modernej a konkurencieschopnej produkcie s vyššou hodnotou zameranou na rastlinnú 
výrobu vrátane špecializovanej RV. Predpokladá sa, že hypotéza bola, že rozširujúci sa trh s 
poľnohospodárskymi komoditami poskytol príležitosť na zlepšenie cien, výnosov a hrubej pridanej 
hodnoty. Vo výzve v roku 2008 bolo možné získať až 45 zo 100 bodov ak projekt bol zameraný na 
RV. Vo výzve roku 2009 bolo hlavné zameranie v rámci projektov RV na špecializovanú RV (ovocné 
sady, zelenina, vinohrady, chmeľ) – 30 bodov a za zlepšenie kvality alebo zníženie nákladov ďalších 
30 zo 100 bodov. Výzva v roku 2014 bola zameraná na RV a to hlavne na ovocie a zeleninu, kde 
bolo možné získať 20 bodov za špecializovanú RV a ďalších 20 bodov za projekty, ktoré zahŕňajú 
investície do nových/ existujúcich skleníkov alebo novej výsadby alebo obnovy sadov a viníc alebo 
modernizácie výrobných strojov a zariadení. Nebolo možné uprednostniť projekty v týchto 
odvetviach v rokoch 2013 a 2015. 

2) Modernizácia živočíšnej výroby. Predpokladá sa, že hypotéza bola podporiť investície do 
moderných výrobných technológií, ktoré prispeli k zníženiu výrobných a pracovných nákladov, 
zlepšeniu dobrých podmienok zvierat, čo následne umožnilo sektoru ŽV stať sa 
konkurencieschopným na domácom trhu a exportných trhoch a významným spôsobom prispieť k 
produkcii primárnych poľnohospodárskych produktov na úrovni podniku. Prednostná podpora 
projektov, ktoré investujú do zlepšenia skladovania hnoja umožnila oživenie živočíšnej výroby bez 
ohrozenia cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov. 

Najsilnejšie zacielenie investícií do živočíšnej výroby bolo vo výzve v roku 2009 a 2013. 
Uprednostnené boli prioritné sektory (hovädzí dobytok bez TPM, dojčiace kravy, ovce, kozy, 
ošípané, hydina, včely, kone). V roku 2013 bola prednostne celá výzva určená pre projekty v ŽV 
(70% z celkových oprávnených výdavkov). V rámci výzvy bola daná prednosť projektom, ktoré 
zahŕňajú investície do ustajňovania, skladovania krmiva a ekologickej živočíšnej výroby. Vo výzve v 
roku 2012 bola prednosť daná projektom investujúcim do bitúnkov, spracovania a chladenia 
produktov živočíšnej výroby pre priamy predaj. 

3) Rozšírenie priameho predaja vlastnej produkcie z farmy k spotrebiteľovi. Predpokladá sa, že 
hypotéza bola, že investície do výstavby a vybavenia predajných miest a zariadení a vybavenia pre 
prípravu produktov určených pre priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, by mali poskytnúť 
poľnohospodárom možnosť získať pridanú hodnotu vo všetkých fázach potravinového reťazca. 
Okrem toho vlastné predajne umožnia získanie spätnej väzby od svojich zákazníkov, ktorá pomôže 
výrobcom zlepšovať svoju produkciu. Za predpokladu, že veľká časť z priameho predaja bude na 
miestnych trhoch, ďalším dôležitým výsledkom budú jednoduchšie a kratšie potravinové reťazce. 

Preferencie pre projekty, ktoré investujú do priameho predaja boli vo výzve v roku 2009, kde bola 
daná prednosť projektom zameraných na vytvorenie predajného miesta na priamy predaj 
vlastných poľnohospodárskych produktov (40 bodov), s ďalšími 30 bodmi pre tých, ktorí by 
dodávali na trh počas celého roka. V roku 2012 v systéme výberu projektov bola silná preferencia 
(40 bodov) venovaná projektom priameho predaja najmä pre investície do zariadení bitúnkov, 
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rozrábkarni, chladenia a prepravy produktov živočíšneho pôvodu. V ostatných výzvach neboli 
uprednostnené investície do predajných miest. 

4) Uprednostnenie investícií v určitých geografických oblastiach. Hlavný dôraz bol kladený na 
projekty, ktoré by vytvorili pracovné miesta v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti. Je 
možné predpokladať, že hypotéza vyjadruje vyššiu vyváženosť pracovných príležitostí medzi 
regiónmi, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zníženie migrácie obyvateľstva z 
vidieckych oblastí do miest. Najvyššie preferencie pre projekty vytvárajúce pracovné miesta (až 20 
bodov) boli vo výzve v roku 2012. V rokoch 2013 a 2014 boli bodovo zvýhodnené projekty 
nachádzajúce sa v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti. Avšak miera zvýhodnenia voči 
ostatným regiónom bola veľmi nízka (iba 4 body). 

 
5) Smerovanie investícií k určitej cieľovej skupine, typom, štruktúre a výkonnosti poľnohospodárskych 

podnikov. Projekty predložené mladými farmármi dostali určitú prednosť (10 bodov) vo výzve v 
roku 2009. Navyše, vyššia miera pomoci (+ 10%) bola venovaná mladým poľnohospodárom v 
znevýhodnených oblastiach vo všetkých výzvach. Predpokladá sa, že cieľom bolo urýchliť prechod 
k vyššiemu podielu mladých pracovníkov v poľnohospodárstve.  

Určité preferencie (8-10 bodov) boli venované projektom, ktoré predložili žiadatelia podnikajúci v 
chove hospodárskych zvierat (bez ohľadu na účel projektu) v rokoch 2008 a 2013.  

V roku 2015 niektoré preferencie (maximálne 14 bodov) boli venované projektom, ktoré predložili 
väčšie poľnohospodárske podniky. Rozsah oprávnených investícií bol obmedzený na kombajny, 
nakladače v rámci živočíšnej výroby, kŕmne vozy v rámci živočíšnej výroby, fekálne vozidlá v rámci 
živočíšnej výroby. Z uvedeného vyplýva hypotéza, že investície by mali byť zamerané na tie farmy, 
kde by bolo možné dosiahnuť najväčšie ekonomické úspory. V roku 2013 boli nízke preferencie (iba 
4 body) dané projektom predloženým poľnohospodármi s vyšším výnosom na hektár alebo DJ. Zdá 
sa, že sa výzva zamerala na investície do poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú viac produktívne 
a preto možno viac konkurencieschopné. 

Vo výzvach v roku 2013, 2014 a 2015 boli nízke preferencie (max 4 body) venované projektom, 
ktoré predložili ekonomicky životaschopné poľnohospodárske subjekty.  

 
6) Zameranie na investície do "menších" projektov. Vo výzvach v rokoch 2008 - 2009 boli významné 

preferencie (max 30 bodov) pre projekty, ktorých percentuálny pomer oprávnených výdavkov k 
dosiahnutým príjmom z poľnohospodárskej prvovýroby bol nižší než 50%. Opäť platí, že 
predpokladanou hypotézou je, že tieto projekty by efektívnejšie využívali podporené investície.  

V rámci výziev bola výrazná zmena v maximálnych oprávnených nákladoch projektu z 3 000 000,- 
EUR a 1 500 000,- EUR v roku 2008 a 2015 na 150 000,- EUR v roku 2012 a 200 000,- EUR v roku 
2009. 

Na základe uvedenej analýzy je v nasledovnej tabuľke roztriedená váha zacielenia týchto tém (alebo 
priorít) do vysokej, strednej a nízkej. 

Téma 
Váha 

Vysoká Stredná Nízka 

Rozšírenie modernej a konkurencieschopnej produkcie s vyššou hodnotou 
zameranou na rastlinnú výrobu vrátane špecializovanej RV 

X   

Modernizácia živočíšnej výroby  X  

Rozšírenie priameho predaja vlastnej produkcie z farmy k spotrebiteľovi X   

Uprednostnenie investícií v určitých geografických oblastiach   X 

Smerovanie investícií k určitej cieľovej skupine, typom, štruktúre a výkonnosti 
poľnohospodárskych podnikov 

  X 

Zameranie na investície do "menších" projektov X   
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Dosiahnuté výstupy 

Celkovo bolo v rámci opatrenia 121 schválených 2 200 projektov so sumou schválených verejných 
zdrojov 531 155 126,96 EUR. V rámci prechodných opatrení bolo z výzvy č. 2014/PRV/35 vybraných 167 
projektov so schváleným príspevkom v celkovej výške 31 405 862,- EUR, ktorá bude financovaná z PRV 
SR 2014-2020. Zo schválených projektov nebolo finančne podporených 28 projektov, ktoré budú 
výhradne financované z nového programového rozpočtu. V rámci opatrenia 121 boli realizované platby 
v hodnote 496 141 490,- EUR, avšak 28 podporených projektov bolo zrušených a vyplatené verejné 
prostriedky vo výške 5 205 535,09 EUR budú vrátené späť. Z toho dôvodu pre potreby hodnotenia boli 
brané do úvahy iba projekty, u ktorých boli realizované platby verejných prostriedkov do 31.12.2015. K 
31.12.2015 bolo podporených celkovo 2 173 projektov v celkovej sume verejných výdavkov 490 935 
955,05 EUR. Na základe uzatvorených zmlúv bolo podporených 1 498 podnikateľských subjektov, z toho 
bolo 445, t. j. 29,7 % fyzických osôb. 

Z pohľadu sektorového zamerania projektov bolo najviac podporených projektov v oblasti ŽV (55,12 
%), ďalej v RV (26,65%). V ŽV dominovali projekty zamerané na hovädzí dobytok a v RV projekty 
zamerané na obilniny. Verejné výdavky najviac smerovali do oblasti mechanizácie 271 mil. EUR ( 55,2%), 
investície do budov tvorili 219,4 mil. EUR (44,7 %).  

Tab. č. 121/1: Sektorové zameranie projektov 

Sektor 
Počet projektov Vyplatené verejné výdavky 

Počet % EUR % 

RV 579 26,65% 1196 44 883,60 24,37% 

Ovocie 109 5,02% 18 180 450,22 3,70% 

Zelenina 272 12,52% 37 182 743,41 7,57% 

Vinič 113 5,20% 10 242 914,69 2,09% 

Liečivé a arom. rastliny 11 0,51% 1 743 891,06 0,36% 

ŽV 1089 50,12% 303 941 072,10 61,91% 

Celkom: 2173 100% 490 935 955,10 100% 
Zdroj: PPA 

Tab. č. 121/2: Sektorové zameranie projektov – podrobné členenie 
Sektor Počet projektov Výška platby celkom v EUR 

Hovädzí dobytok              756,00           233 250 330,89  
Ovce              159,00           19 421 556,23  
Hydina              62,00           21 619 439,17  
Ošípané              52,00           16 418 199,62  
Včely              22,00            210 867,58  
Kone              16,00            5 067 283,84  
Kozy               4,00            224 986,89  
Králiky               1,00             11 321,43  
Ostatná ŽV              17,00            7 717 086,42  
Obilniny              436,00           95 752 266,73  
Zemiaky              55,00            9 069 695,24  
Krmoviny              44,00            9 151 513,60  
Strukoviny              21,00            1 222 070,38  
Liečivé a aromatické rastliny              11,00            1 743 891,06  
Olejniny               4,00            280 415,71  
Cukrová repa               1,00             57 402,80  
Ostatná RV              18,00            4 111 519,14  
Zelenina              272,00           37 182 743,41  
Ovocie              108,00           18 180 450,22  
Vinič              113,00           10 242 914,69  

Celkový súčet             2 173,00           490 935 955,05  
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Zameranie projektov podľa jednotlivých výziev 

Výzva 2008/PRV/01 

Počet podporených podnikov: 913  
Verejné výdavky na 1 projekt: 393 251,- EUR 

Sektor 
Projekty Vyplatené verejné prostriedky 

Počet % EUR % 

RV 285 31,11%   78 724 657,50  21,85% 

Ovocie 17 1,86%   7 278 145,22  2,02% 

Zelenina 34 3,71%   13 898 133,57  3,86% 

Vinič 24 2,62%   5 624 232,32  1,56% 

Liečivé rast. 1 0,11%     79 297,98  0,02% 

ŽV 555 60,59%  254 613 119,76  70,68% 

Celkom 916 100,00%  360 217 586,35  100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 

Výzva 2009/PRV/11 – rastlinná výroba 

Počet podporených podnikov: 230 
Verejné výdavky na 1 projekt: 38 860,- EUR 

Sektor 
Projekty 

Vyplatené verejné prostriedky 
 

Počet % Počet % 

RV 40 17,39%   1 466 220,78  16,40% 

Ovocie 21 9,13%    676 142,22  7,57% 

Zelenina 128 55,65%   5 454 347,25  61,03% 

Vinič 34 14,78%   1 017 600,88  11,39% 

Liečivé rast. 3 1,30%    18 028,74  0,20% 

ŽV 4 1,74%    305 337,50  3,42% 

Celkom 230 100,00%   8 937 677,37  100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 

Výzva 2009/PRV/11 – živočíšna výroba 

Počet podporených podnikov: 126 
Verejné výdavky na 1 projekt: 35 631,- EUR 

Sektor 
Projekty 

Vyplatené verejné prostriedky 
 

Počet % Počet % 

RV 2 1,57%    68 940,00  1,52% 

HD 77 60,63%  2 949 874,07  65,19% 

Hydina 8 6,30%   457 640,78  10,11% 

Kone 3 2,36%    16 552,98  0,37% 

Ošípané 4 3,15%   254 870,59  5,63% 

Ovce 21 16,54%   777 210,22  17,18% 

Včely 12 9,45%    48 490,42  1,07% 

Celkom 127 100,00%  4 525 088,64  100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 
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Výzva 2009/PRV/12 – priamy predaj 

Počet podporených podnikov: 67 
Verejné výdavky na 1 projekt: 18 700,- EUR 

Sektor 
 

Projekty 
Vyplatené verejné prostriedky 

 

Počet % Počet % 

Ovocie 7 10,29% 221 165,40 17,39% 

Zelenina 3 4,41% 123 481,50 9,71% 

Vinič 2 2,94% 17 361,45 1,37% 

Zemiaky 2 2,94% 18 562,00 1,46% 

ŽV 54 79,41% 891 030,80 70,07% 

Celkom 68 100,00% 1 271 601,00 100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 

Výzva 2012/PRV/20  

Počet podporených podnikov: 216 
Verejné výdavky na 1 projekt: 46 193,- EUR 

Sektor 
Projekty Vyplatené verejné prostriedky 

Počet % EUR % 

RV 40 18,52%  1 910 357,06  19,15% 

Ovocie 12 5,56%   602 438,37  6,04% 

Zelenina 12 5,56%   654 061,29  6,56% 

Vinič 23 10,65%  1 045 549,35  10,48% 

Liečivé rast. 2 0,93%   117 492,80  1,18% 

ŽV 127 58,80%  5 647 848,26  56,60% 

Celkom 216 100,00%  9 977 747,13  100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 

Výzva 2013/PRV/28 

Počet podnikov: 196 
Verejné výdavky na 1 projekt: 186 746,- EUR 

Sektor 
Projekty 

Vyplatené verejné 
prostriedky  

Počet % Počet % 

RV 5 2,55%    873 337,31  2,39% 

HD 127 64,80%  24 715 578,00  67,52% 

Hydina 12 6,12%   1 905 530,48  5,21% 

Kone 6 3,06%   1 279 390,76  3,50% 

Ošípané 14 7,14%   2 719 175,70  7,43% 

Ovce 31 15,82%   5 109 127,56  13,96% 

Kozy 1 0,51%    73 827,64  0,20% 

Ostatná ŽV 1 0,51%    208 952,23  0,57% 

Celkom 196 100,51%  36 602 139,81  100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 
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Výzva 2014/PRV/35 

Podniky: 235 
Verejné výdavky na 1 projekt: 315 323,- EUR (príspevok z PRV SR 2014-2020: 31 405 862,- EUR, celkom 
235 projektov, verejné výdavky celkom: 66 217 784,- EUR) 

Sektor 
Projekty Vyplatené verejné prostriedky 

Počet % EUR % 

RV 28 13,33%   4 331 681,89  12,44% 

Ovocie 52 24,76%   9 402 558,99  27,01% 

Zelenina 94 44,76%  16 928 719,82  48,63% 

Vinič 30 14,29%   2 538 170,69  7,29% 

Liečivé rast. 5 2,38%   1 529 071,54  4,39% 

ŽV 1 0,48%    81 719,35  0,23% 

Celkom 210 100,00%  34 811 922,28  100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 

Výzva 2015/PRV/36  

Podniky: 208 
Verejné výdavky na 1 projekt: 163 294,- EUR 

Sektor 
Projekty Vyplatené verejné prostriedky 

Počet % EUR % 

RV 177 85,10%  32 211 020,94  94,84% 

Ovocie 0 0,00%       -   0,00% 

Zelenina 1 0,48%    124 000,00  0,37% 

Vinič 0 0,00%       -   0,00% 

Liečivé rast. 0 0,00%       -   0,00% 

ŽV 30 14,42%   1 630 155,00  4,80% 

Celkom 208 100,00%  33 965 175,94  100,00% 
Zdroj: PPA, vlastné prepočty 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované aktivity Vstupy (celkové verejné 
výdavky, počet projektov) 

Charakteristika podporených aktivít 
Výstupy (celkové investície, počet projektov, 
podnikov, priemerná výška NFP/projekt) 

Sumarizácia hlavných výstupov 

Investície do technického a 
technologického vybavenia, 
mechanizácii v RV a ŽV - 100% 
výdavkov iba na mechanizáciu 
 

Počet projektov: 964 
Celkové verejné výdavky:  
99 112 tis. EUR 
Priemerné verejné výdavky na 
1 projekt: 103 tis. EUR 
 

Investície do nových technických a 
technologických vybavení pre RV a ŽV 
 

Počet projektov: 964 

Počet podnikov: 828 z toho 95 mladých 
farmárov, 368 podnikov v LFA 

Oprávnené výdavky celkom: 230 mil. EUR 
Priemer. OV na 1 projekt: 239 tis. EUR 

Nové technické a technologické 
vybavenie, mechanizácia v RV a ŽV s 
nasledovným zameraním projektov do: 
RV: 353 podnikov 
Zelenina: 181 podnikov 
Ovocie: 28 podnikov 
Vinič: 74 podnikov 
Liečivé rast.: 5 podnikov 
ŽV: 275 podnikov 

Investície do technického a 
technologického vybavenia, 
mechanizácii v RV a ŽV a 
Investície do výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie 
objektov v ŽV a RV – zmiešané 
projekty mechanizácia/budovy 
 

Počet projektov: 985 
Celkové verejné výdavky: 357 
420 tis. EUR z toho do 
mechanizácie 172 426 tis. EUR 
a budov 184 994 tis. EUR 
Priemerné verejné výdavky na 
1 projekt: 363 tis. EUR 
 

Investície do nových technických a 
technologických vybavení pre RV a ŽV 
Nové/obnovené a modernizované objekty v 
živočíšnej výrobe a rastlinnej výrobe 
 
 

Počet projektov: 985 

Počet podnikov: 817 z toho 51 mladých 
farmárov, 448 podnikov v LFA 

Oprávnené výdavky celkom: 800 mil. EUR 
Priemer. OV na 1 projekt: 812 tis. EUR 

Nové technické a technologické 
vybavenie, mechanizácia v RV a ŽV, 
nové/modernizované objekty RV a ŽV s 
nasledovným zameraním projektov do: 
RV: 184 podnikov 
Zelenina: 45 podnikov 
Ovocie: 53 podnikov 
Vinič: 25 podnikov 
Liečivé rast.: 5 podnikov 
ŽV: 565 podnikov 

Investície do výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie 
objektov v ŽV a RV – 100% 
výdavkov na budovy 

Počet projektov: 224  
Celkové verejné výdavky:  
34 403 tis. EUR 
Priemerné verejné výdavky na 
1 projekt: 153 tis. EUR 
 

Investície do výstavby, rekonštrukcie a 
modernizácie objektov v živočíšnej výrobe a 
rastlinnej výrobe 

Počet projektov: 224 

Počet podnikov: 213 z toho 13 mladých 
farmárov, 54 podnikov v LFA 

Oprávnené výdavky celkom: 88 mil. EUR 
Priemer. OV na 1 projekt: 393 tis. EUR 

Nové/modernizované objekty RV a ŽV s 
nasledovným zameraním projektov do: 
RV: 22 podnikov 
Zelenina: 27 podnikov 
Ovocie: 16 podnikov 
Vinič: 5 podnikov 
Liečivé rast.: 1 podnikov 
ŽV: 145 podnikov 
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Predaj z dvora (výzva 
2009/PRV/12) 

Počet projektov: 69 
Celkové verejné výdavky:  
1 271 tis. EUR 
Priemerné verejné výdavky na 
1 projekt: 18 429,- EUR 
 

Investície do výstavby, rekonštrukcie a 
modernizácie predajných miest, nákup 
technologických zariadení pre predajne, nákup 
mliečnych automatov 

Počet projektov: 69 

Počet podnikov: 68 z toho 10 mladých farmárov, 
45 podnikov v LFA 

Oprávnené výdavky celkom: 2,74 mil. EUR 
Priemer. OV na 1 projekt: 40 tis. EUR 

Nové/modernizované predajne, 
technologické zariadenia pre predajne a 
mliečne automaty s nasledovným 
zameraním projektov: 
Hovädzí dobytok: 25 podnikov 
Ovce: 14 podnikov 
Včely: 7 podnikov 
Ošípané: 1 podnik 
Hydina: 4 podniky 
Králiky: 1 podnik 
Ostat. ŽV: 1 podnik 
Zelenina: 4 podnikov 
Ovocie: 14 podnikov 
Vinič: 7 podnikov 
Zemiaky: 2 podniky 

Investície súvisiace s priamym 
predajom vlastnej produkcie 
(výzva 2012/PRV/20) 

Počet projektov: 216 
Celkové verejné výdavky: 
9 977 tis. EUR 
Priemerné verejné výdavky na 
1 projekt: 46 193,- EUR 
 

Investície súvisiace s priamym predajom vlastnej 
produkcie - investície do výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie objektov pre spracovanie 
vrátane vnútorného vybavenia, výstavba 
predajných miest, nákup technologických 
zariadení pre predajne, zariadení bitúnku, 
chladiarenského vybavenia, špeciálneho 
chladiarenského alebo mraziarenského 
automobilu na prepravu vlastnej produkcie 

Počet projektov: 216 

Počet podnikov: 216 z toho 2 mladí farmári, 0 
podnikov v LFA 

Oprávnené výdavky celkom: 25,6 mil. EUR 
Priemer. OV na 1 projekt: 118 tis. EUR 

Nové technické a technologické 
vybavenie, nové/modernizované 
objekty pre spracovanie vlastnej 
produkcie, nové predajne s 
nasledovným zameraním projektov do: 
RV: 40 podnikov 
Ovocie: 12 podnikov 
Zelenina: 12 podnikov 
Vinič: 20 podnikov 
Liečivé rast.: 2 podniky 
ŽV: 127 podnikov  
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Priame hrubé účinky u prijímateľov  

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  
 

Nové technické a technologické 
vybavenie pre RV a ŽV, 
Nové/modernizované objekty RV 
a ŽV v 2 173 projektoch (z toho 
964 projektov boli investície iba 
do mechanizácie, 224 projektov 
boli investície do budov a 985 
projektov boli kombinované 
investície do mechanizácie a 
budov), celkové investície 1 118 
mil. EUR 

Nižšia nákladovosť výroby, vyššia 
efektivita a produktivita, nové 
produkty a postupy, zvýšenie 
pridanej hodnoty vo výrobe – 
zlepšená konkurencieschopnosť  

Podporené podniky dosiahli 
zvýšenie HPH (údaj z monitoringu), 
čo následne malo prispieť k 
zlepšeniu ich 
konkurencieschopnosti. Čisté 
účinky opatrenia sú v ďalšej časti 
hodnotenia kvantitatívne overené 
a prezentované v odpovedi na 
spoločnú HO. 

Priamy predaj v 69 projektoch, 
celkové investície 2,74 mil. EUR 

Zvýšenie pridanej hodnoty/vyššie 
predajné ceny 

Marginálny účinok, nízky počet 
podporených projektov v oblasti 
odbytu. 

Zariadenia využívajúce OZE Zníženie nákladov za energie Veľmi nízky záujem žiadateľov, iba 
53 podporených podnikov 
využívajúcich OZE na 
vykurovanie/výrobu el. energie 

 

Posúdenie príspevku opatrenia 121 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených projektov k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na základe 
hlavných výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u prijímateľov 
berúc do úvahy externé 
činitele, ktoré môžu 
znížiť príspevok 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

zníženie výrobných 
nákladov a zlepšenie 
pracovných podmienok 
v poľnohospodárskych 
podnikoch; 

  x    Na základe údajov z 
monitoringu bola 
dosiahnutá plánovaná 
výška hrubej pridanej 
hodnoty za celé 
programové obdobie. Jej 
hodnota bude v 
testovaní hypotézy 
očistená o externé 
vplyvy a nepriame 
účinky. Cieľová hodnota 
HPH 23,5 mil. EUR bola 
stanovená relatívne 
veľmi nízko, pri 490 mil. 
verejných prostriedkov 
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to predstavuje pomer: 
1,- EUR verejných 
prostriedkov dosiahlo 
0,04 centa zvýšenia HPH. 
Vplyv podpory na zmenu 
vo výrobe u 
podporených 
subjektoch: zavádzanie 
nových postupov bolo 
dosiahnuté v 642 
projektoch (x % podiel), 
zavádzanie nových 
produktov bolo 
dosiahnuté v 162 
projektoch, v 1 120 
projektoch sa znížilo 
vystavenie 
zamestnancov ku 
škodlivým činiteľom, 
neboli dosiahnuté žiadne 
zmeny (28% podiel). 

Nové, rekonštruované a 
modernizované objekty 
poľnohospodárskej 
výroby vrátane 
skladovacích priestorov 

    X  Podporené investície 
najviac smerovali do 
oblasti mechanizácie 271 
mil. EUR (55,31%), ďalej 
nasledovali investície do 
budov vo výške 219 mil. 
EUR (44,69% z celkových 
výdavkov). Celkovo bolo 
podporených 224 
projektov s investíciami 
iba do budov (10,31%), 
ďalej bolo podporených 
985 projektov s 
investíciami do 
mechanizácie a budov 
(45,33%) a 964 projektov 
s investíciami iba do 
mechanizácie (44,36%).  

Zvýšenie počtu fariem s 
modernými budovami, 
novými technológiami a 
technickými 
zariadeniami s úspornou 
spotrebou energie 

    X  Investície do budov vo 
výške 219 mil. EUR 
(44,69% z celkových 
výdavkov), 224 
projektov s investíciami 
iba do budov (10,31%), 
985 projektov s 
investíciami do 
mechanizácie a budov 
(45,33%).  

Stanovený cieľ pre počet podporených podnikov nebol dosiahnutý. Z plánovaných 2 061 podnikov bolo 
podporených 1 498 (72,7%), pričom je potrebné brať do úvahy aj financovanie 167 projektov z výzvy 
č. 2014/PRV/35 z PRV SR 2014-2020. RO nevyužil bodovací systém na naplnenie cieľovej hodnoty 
uvedeného výstupového ukazovateľa. Pritom záujem o opatrenie bol zo strany potenciálnych 
prijímateľov vysoký, z celkovo podaných žiadostí bolo schválených iba 39%.  



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

174 

 

Zameranie opatrenia 121 tak ako bolo zadefinované v programovom dokumente, umožnilo podporiť 
všetky sektory poľnohospodárskej prvovýroby, všetky regióny SR, všetky právne formy subjektov 
podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe. Bodovací systém bol počas jednotlivých výziev 
upravovaný podľa potrieb RO, ktoré boli určené hlavne vývojom poľnohospodárskej produkcie v 
kľúčových sektoroch ŽV a RV. Zatiaľ čo výzvy z rokov 2008, 2013, 2014, 2015 boli zamerané skôr na 
bodové zvýhodňovanie vybraných sektorov RV a/alebo ŽV, tak výzvy z r. 2009 (č. 2009/PRV/12 ) a 2012 
(č. 2012/PRV/20) boli hlavne zamerané na investície do vlastných predajní a investícií súvisiacich s 
priamym predajom vlastnej produkcie. V rámci výziev bola výrazná zmena v maximálnych oprávnených 
nákladoch projektu z 3 000 000,- EUR a 1 500 000,- EUR v roku 2008 a 2014 na 150 000,- EUR v roku 
2012 a 200 000,- EUR v roku 2009. Príliš vysoké limity pre oprávnené náklady uplatnené vo výzvach v r. 
2008 a 2014 mali negatívny vplyv na plnenie stanovených cieľových hodnôt pre ukazovateľ „počet 
podporených podnikov“ a na priemernú výšku verejných výdavkov na 1 projekt.  

Výzvy 2008 2009 RV 2009 ŽV 2009 
Predaj 

2012 2013 2014 2015 

Počet 
projektov 

913 230 126 67 216 196 235 208 

Priemerné 
verejné 
výdavky na 1 
projekt 

393 251,- 38 860,- 35 631,- 18 700,- 46 193,- 187 746,- 315 323,- 163 294,- 

Bodovací systém uprednostňoval prevažne projekty týkajúce sa investícií do modernizácie väčších 
poľnohospodárskych podnikov v RV a ŽV, pričom prevažovali investície do mechanizácie. Vo výzvach 
2009 a 2013 bolo najsilnejšie bodové zacielenie investícií do živočíšnej výroby, ktorá je dlhodobo v 
strate. Toto zameranie malo vplyv na výber projektov, ktoré nemali potenciál pre dosiahnutie vysokého 
rastu hrubej pridanej hodnoty (HPH). Navyše v mnohých prípadoch podporené podniky zahrnuli do 
projektov aj investície, ktoré by uskutočnili i bez podpory PRV (v rámci prvej výzvy v r. 2008 mohli byť 
zahrnuté už realizované investície od 1.1.2007).  

Zo zamerania bodovacích kritérií a obsahu podporených projektov je možné okrem očakávaných 
ekonomických účinkov opatrenia 121 na poľnohospodárstvo pozorovať vplyv opatrenia aj na zlepšenie 
pracovných podmienok, environmentálnej ochrany a dobrých podmienok zvierat.  
 

Definícia hypotéz  

Na základe popisu opatrenia v programovom dokumente je možné definovať základnú (všeobecnú) 
hypotézu nasledovne: zvyšovanie počtu poľnohospodárskych subjektov s modernými objektmi pre 
poľnohospodársku prvovýrobu, s energeticky efektívnymi novými technológiami a technickým 
vybavením povedie k zvýšeniu efektivity výroby prostredníctvom zníženia výrobných nákladov a 
minimalizácie strát z výroby, zvýšenia príjmov prostredníctvom zlepšenia kvality produktov a inovácii 
produktov. Tieto zlepšenia povedú k zvýšeniu konkurencieschopnosti podporených 
poľnohospodárskych subjektov prostredníctvom rastu hrubej pridanej hodnoty ako aj produktivity 
práce na mikro a makro úrovni. 

Skutočná platnosť hlavnej hypotézy bude hodnotená testovaním nasledovných špecifických hypotéz:  
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Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne analýza 
Kvantitatívna 

analýza 

Podporené 
investície prispeli 
k rastu príjmov 
podporených 
podnikov 

Celkové zvýšenie HPH  Signifikantný 
rozdiel medzi 
podporenou a 
kontrolnou 
skupinou  

Fokusová 
skupina/dotazníkový 
prieskum 

PSM DID 

Podporené 
investície prispeli 
k tvorbe 
pracovných miest 

Počet vytvorených 
pracovných miest v 
poľnohospodárstve 

Signifikantný 
rozdiel medzi 
podporenou a 
kontrolnou 
skupinou 

- PSM DID 

Podporené 
investície zvýšili 
produktivitu 
práce  

 Produktivita práce na 
jedného zamestnanca v 
poľnohospodárstve 

Signifikantný 
rozdiel medzi 
podporenou a 
kontrolnou 
skupinou 

- PSM DID 

 

Testovanie hypotéz  

Hypotéza č.121.1 Podporené investície prispeli k rastu príjmov  

Hypotéza č.121.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID 
(Propensity Score Matching Difference in Differences) a ukazovateľov Hrubá pridaná hodnota (U2560), 
Hospodársky výsledok pred zdanením (U2570), Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 
(U2580). Príloha 1 obsahuje postup odhadu ekonometrického modelu a použité údaje.  
 
Tab. 121/3: Účinky opatrenia 121 na HPH v poľnohospodárskych podnikoch – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 121 

HPH /podnik 
U2560 

Zisk pred zdanením 
/podnik 
U2570 

Výsledok z 
hospodárenia 
/podnik 
U2580 

Účinok opatrenia (za podnik)  +31.025€ +20 908€ +17 893€ 

% zmena ukazovateľa         podporené podniky 
         nepodporené podniky (kontrol. skupina)  

+15.3%    
-10.2% 

+210 %    
-464% 

+50,5 %   
-85%  

Zmena ukazovateľa             podporené podniky 
         nepodporené podniky (kontrol. skupina) 

+14.038€  
-16.987€  

-7 458€   
-28 367€ 

-10 941€  
-28 834€ 

Úroveň účelovosti opatrenia (Effectiveness) 
Veľmi vysoká (>80%) 
(272%) 

N/A N/A 

Účinnosť opatrenia (efficiency) na úrovni 
podniku  

9,76€ podpory pre 
rast HPH o 1€ 

14,49€ podpory 
pre rast zisku pred 
zdanením o 1€ 

25,61 € podpory 
pre rast výsledku 
z hospodárenia o 
1€ 

Zdroj: IL MPRV SR, Vlastné prepočty 

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že opatrenie 121 malo na HPH podnikov pozitívny, ale 
relatívne nízky účinok. HPH podnikov vzrástla v dôsledku opatrenia 121 v priemere o 31 025,- EUR. 
HPH podporených podnikov vzrástla o 14 038,- EUR, kým HPH rovnakých podnikov, ktoré však podporu 
nedostali, klesla o 16 987,- EUR.  

V percentuálnom vyjadrení HPH podnikov vzrástla v dôsledku opatrenia 121 o 15,3%, v porovnaní 
s poklesom – 10,2% u nepodporených podnikov.  
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Na úrovni programu celkový účinok opatrenia 121 na zmenu HPH predstavoval nárast o 46,5 mil. EUR 
(1498 podporených podnikov x 31 025,- EUR/podnik).  

Účinnosť podpory sa merala na úrovni poľnohospodárskych podnikov ako pomer priemernej výšky 
podpory za podnik (302 877,- EUR) a priemerného dosahu opatrenia na HPH podniku (31 025,- EUR). 
Dosiahla sa nízka účinnosť podpory, keďže na nárast HPH o 1 EUR bola potrebná podpora v rámci 
opatrenia 121 v hodnote až 9,76 EUR (1 EUR podpory spôsobilo nárast HPH len o 0,10 EUR).  

Z hľadiska účelnosti podpory bola stanovená cieľová hodnota výsledku opatrenia 121 na rast HPH 
splnená na 272 %. Cieľová hodnota rastu HPH bola stanovená na úrovni 23,5 mil. EUR.  

Opatrenie 121 malo slabý, ale pozitívny vplyv na zisk pred zdanením ako aj na výsledok hospodárenia 
z hospodárskej činnosti. Medzi rokmi 2007 a 2015 zisk aj výsledok hospodárenia klesol pre podporené 
aj nepodporené podniky. U podporených podnikov bol však pokles oboch sledovaných ukazovateľov 
nižší než u nepodporených podnikov, čo znamená, že opatrenie 121 malo pozitívny vplyv na zisk aj na 
výsledok hospodárenia (znížilo pokles oboch ukazovateľov). Opatrenie 121 znížilo pokles zisku o 20 
908,- EUR za podnik a výsledok hospodárenia o 17 893,- EUR za podnik.  

Účinnosť podpory bola u oboch ukazovateľov nízka. Na zvýšenie zisku (zníženie straty) o 1 EUR je 
potrebných 14,49 EUR podpory, kým na zvýšenie výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti o 1 
EUR bolo potrebných 16,93 EUR.  

Výsledky kvantitatívnej analýzy potvrdzujú aj závery dotazníkového prieskumu, kde 72% z 
podporených podnikov uviedlo zlepšenie ekonomickej situácie prostredníctvom prevažne rastu tržieb. 
Na druhej strane iba 25% nepodporených podnikov uviedlo zlepšenie ekonomickej situácie.  

Vplyv rôznej úrovne podpory na príjmy podnikov sa skúmal prostredníctvom metódy GPSM 
(Generalized Propensity Score Matching). Rast úrovne podpory do výšky 350 000,- EUR na podnik 
viedol k rastu HPH podniku. Zvyšovanie úrovne podpory nad 350 000,- EUR/podnik znižoval HPH 
podniku. Rast výšky podpory nad 350 000,- EUR/podnik nemal pozitívny vplyv na výšku zisku pred 
zdanením ani na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.  

 
Hypotéza č.121.2 Podporené investície prispeli k tvorbe pracovných miest 

Hypotéza č.121.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím ekonometrickej 
metódy PSM DID (Propensity Score Matching Difference in Differences) a ukazovateľa „zamestnanosť“. 
Príloha 1 uvádza postup odhadu ekonometrického modelu a použité údaje.  

Tab. č. 121/4: Účinky opatrenia 121 na zamestnanosť poľnohospodárskych podnikov – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 
121 

Zamestnanosť/podnik 
U3010 

Účinok opatrenia (za podnik) +2,78 AWU 

% zmena zamestnanosti                          podporené podniky 
           nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

+7,60 % 
-44,8% 

Zmena zamestnanosti                              podporené podniky 
          nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

-12,29 
-15,07 

Úroveň účelovosti (Effectiveness) N/A 

Účinnosť (efficiency) opatrenia na úrovni podniku  108 891,2 € podpory pre 1 prac. miesto  

Zdroj: IL MPRV SR, vlastné prepočty 

Opatrenie 121 malo slabý, ale pozitívny vplyv na zamestnanosť. Medzi rokmi 2007 a 2015 
zamestnanosť klesla u podporených aj nepodporených podnikov. U podporených podnikov bol však 
pokles zamestnanosti nižší (v priemere o 12,29 zamestnancov) než u nepodporených podnikov (pokles 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

177 

 

v priemere o 15,07 zamestnancov), čo znamená, že opatrenie 121 malo pozitívny vplyv na 
zamestnanosť v poľnohospodárskych podnikoch (znížilo pokles zamestnanosti). Podpora v rámci 
opatrenia 121 neviedla k nahradzovaniu práce kapitálom. Opatrenie 121 znížilo za obdobie deviatich 
rokov pokles zamestnanosti v priemere o 2,78 zamestnanca na podnik. Na úrovni programu opatrenie 
121 zvýšilo zamestnanosť o 4 164 pracovných miest.  

Účinnosť opatrenia 121 však bola nízka. Jedno udržané pracovné miesto stálo v priemere 108 891,20 
EUR.  

Účinky opatrenia 121 na zmenu zamestnanosti v závislosti od výšky poskytnutej podpory bol overený 
prostredníctvom metódy GPSM. Podniky s nulovou podporou v rámci opatrenia 121 podstatne znížili 
zamestnanosť (o viac ako 20 zamestnancov). Rast podpory do úrovne približne 200 000,- EUR/podnik 
mal pozitívny vplyv na zamestnanosť (pokles zamestnanosti sa znižoval). Ďalšie zvyšovanie podpory 
však už malo na zamestnanosť negatívny vplyv.  

 
Hypotéza č. 121.3 Podporené investície zvýšili produktivitu práce  

Hypotéza č. 121.3 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID 
(Propensity Score Matching Difference in Differences) a ukazovateľa „produktivita práce“. Príloha 1 
uvádza postup odhadu ekonometrického modelu a použité údaje. 

Tab. č. 121/5: Účinky opatrenia 121 na produktivitu práce v poľnohospodárskych podnikoch – PSM DID 

 

Odhadované programové účinky 
opatrenia 121 

Produktivita práce z hrubej pridanej 
hodnoty /podnik 
(U3151) 

Účinok opatrenia (za podnik)    -1 138,- EUR 

% zmena produktivity                           podporené podniky 
           nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

  -  44,0% 
  + 589% 

Zmena produktivity                               podporené podniky 
          nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

 +3 763€ 
 +4 902€ 

Úroveň účelovosti (Effectiveness) N/A 

Účinnosť (efficiency) opatrenia na úrovni podniku  negatívna 

Zdroj: IL PMRV SR, Vlastné prepočty 

Opatrenie 121 malo negatívny vplyv na produktivitu práce meranej ako HPH na zamestnanca (AWU). 
Medzi rokmi 2007 a 2015 produktivita práce pre podporené aj nepodporené podniky v databáze IL 
MPaRV vzrástla. U podporených podnikov bol však nárast produktivity práce menší ako u 
nepodporených podnikov. Opatrenie 121 zvýšilo produktivitu práce u podporených podnikov o 3 763,- 
EUR na zamestnanca, kým za rovnaké obdobie produktivita práce u nepodporených podnikov vzrástla 
o 4 902,- EUR/zamestnanec. Dôvodom bol fakt, že podporené podniky znížili zamestnanosť menej ako 
nepodporené podniky. Podpora v rámci opatrenia 121 teda neviedla k zvýšeniu nahradzovania práce 
kapitálom, ale podporovala zachovanie pracovnej sily na úkor produktivity práce. Podpora 121 viedla 
k zníženiu produktivity práce o 1 138,- EUR hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca (účinok opatrenia 
121).  

Po prepočte na verejné výdavky opatrenia 121 bola dosiahnutá negatívna účinnosť.  

Účinky opatrenia 121 na zmenu produktivity práce v závislosti od výšky poskytnutej podpory boli 
overené metódou GPSM. Podniky s nulovou podporou v rámci opatrenia 121 zvýšili za dané obdobie 
deviatich rokov HPH na zamestnanca o približne 8 000,- EUR. Rast podpory do úrovne približne 600 
000,- EUR na podnik mal negatívny vplyv na hrubú pridanú hodnotu na zamestnanca.  
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Zodpovedanie spoločných hodnotiacich otázok  

HO č. 15 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov? 

Hodnotiace kritériá:  

Príjem podporených poľnohospodárskych podnikov sa zvýšil 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
- Zmena príjmov 
- Čistá pridaná hodnota 
- Produktivita práce 

Bodové zvýhodnenie tvorby pracovných miest malo vplyv na rast zamestnanosti 

Ukazovateľ pre kritérium: 
- Počet vytvorených pracovných miest 
 

Odpoveď na HO č. 15: 

Opatrenie 121 malo pozitívny účinok na rast hrubej pridanej hodnoty, na zisk pred zdanením ako aj na 
výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, negatívny účinok na produktivitu práce a pozitívny 
účinok na udržanie zamestnanosti. Nárast hrubej pridanej hodnoty, zisku pred zdanením a výsledku 
hospodárenia z hospodárskej činnosti mal pozitívny účinok na konkurencieschopnosť podporených 
podnikov. Na druhej strane opatrenie 121 malo negatívny vplyv na produktivitu podnikov, čo negatívne 
ovplyvnilo konkurencieschopnosť.  

Opatrenie 121 sledovalo splnenie rôznych cieľov. U niektorých podnikov viedla podpora k nárastu 
produktivity, zisku pred zdanením a výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, čím sa posilnila 
konkurencieschopnosť týchto podnikov na trhu, kým u iných podnikov opatrenie 121 pomohlo udržať 
zamestnanosť.  

Z kvantitatívnej analýzy vyplynulo, že v sledovanom období 2007-2015 sa zvýšila hrubá pridaná 
hodnota o 15,3%. Na úrovni podniku malo opatrenie 121 čistý účinok vo výške 31 025,- EUR. V prípade 
absencie opatrenia by u podporených podnikoch prišlo k zníženiu hrubej pridanej hodnoty na úrovni 
podniku o 16 987,- EUR. Nárast hrubej pridanej hodnoty z pohľadu účinnosti (efektívnosti) bol na nízkej 
úrovni. Za 1 EUR verejných prostriedkov sa dosiahol nárast hrubej pridanej hodnoty iba o 0,10 EUR. 
Účinok opatrenia 121 na konkurencieschopnosť podnikov bol z pohľadu nárastu hrubej pridanej 
hodnoty taktiež nízky. 

V dôsledku aplikácie opatrenia 121 hrubá pridaná hodnota na úrovni programu vzrástla o 46,5 mil. 
EUR. Hrubá pridaná hodnota v celom poľnohospodárstve predstavovala v roku 2015 492,25 mil. EUR. 
Od roku 2005 do súčasnosti sa hrubá pridaná hodnota poľnohospodárstva pohybovala v rozsahu od 
290 mil. EUR do 644 mil. EUR. To znamená, že opatrenie 121 zvýšilo HPH o približne 10 %.  

Z kvantitatívnej analýzy vyplýva, že výška podpory zohrávala dôležitú rolu. Hrubú pridanú hodnotu 
podnikov pozitívne ovplyvnila výška projektovej podpory do úrovne 350 000,- EUR na podnik. Následne 
zvyšovanie výšky podpory od 350 000,- EUR už viedlo k poklesu hrubej pridanej hodnoty podniku. Rast 
veľkosti podpory nemal pozitívny vplyv ani na výšku zisku pred zdanením ani na výsledok hospodárenia 
z hospodárskej činnosti. Rast podpory viedol k poklesu týchto dvoch ukazovateľov. Najpozitívnejší 
vplyv na konkurencieschopnosť podnikov mali z opatrenia 121 menšie projekty.  

Podpory v rámci opatrenia 121 mali negatívny vplyv na produktivitu práce. V priemere podporené 
podniky zvýšili produktivitu práce menej (3 763,43 EUR) než nepodporené podniky (4 902,12 EUR). V 
slovenskom poľnohospodárstve je badateľný rastúci trend produktivity práce. V roku 2006 dosiahla 
produktivita práce 6 572,- EUR hrubej pridanej hodnoty na pracovníka, kým v roku 2014 to bolo už 11 
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162,- EUR na pracovníka. Opatrenie 121 znížilo produktivitu práce 1 138,- EUR na pracovníka. Dôvodom 
je cielenie opatrenia aj na udržanie zamestnanosti. 

Opatrenie 121 prispelo k udržaniu zamestnanosti, nie však k tvorbe nových pracovných miest. 
Podporené podniky znížili zamestnanosť menej ako nepodporené podniky. Čistý účinok opatrenia 121 
bol vo výške 2,78 udržaných pracovných miest na podnik. Na úrovni programu bol celkový účinok 
opatrenia 121 4 164 udržaných pracovných miest. Udržaniu zamestnanosti pomohlo smerovanie 
podpôr do živočíšnej výroby ako aj do špecializovanej rastlinnej výroby. Živočíšna výroba a 
špecializovaná rastlinná výroba sú náročnejšie na pracovnú silu ako napríklad rastlinná výroba. 
Živočíšna výroba pritom zaznamenáva relatívne vysoký pokles podielu v štruktúre poľnohospodárskej 
výroby. Podpora týchto komodít preto zmiernila pokles pracovnej sily zamestnanej v 
poľnohospodárstve. 

Opatrenie 121 viedlo k udržaniu 4 164 pracovných miest. V roku 2013 na Slovensku pracovalo v 
poľnohospodárstve 74 tisíc zamestnancov (Eurostat). V roku 2004 pracovalo v poľnohospodárstve SR 
viac ako 94 tisíc zamestnancov. Na Slovensku počet zamestnancov v poľnohospodárstve dlhodobo 
klesá. Opatrenie 121 spomalilo tento pokles. Opatrenie 121 udržalo v poľnohospodárstve približne 5% 
pracovných miest.  

Opatrenie 121 malo vysokú hodnotu umŕtvených strát/nákladov (deadweight loss/cost), ktoré dosiahli 
až 87%, čo znamená, že veľká väčšina podporených podnikov by realizovala projekty v rovnakom 
rozsahu aj bez podpory z opatrenia 121. Mnohé podniky, ktoré nedostali podporu v rámci opatrenia 
121 realizovali projekty z vlastných alebo požičaných zdrojov. Vysoká hodnota umŕtvených strát 
potvrdzuje vysokú administratívnu náročnosť podávania projektov a ich implementovania a 
monitorovania, o čom svedčia aj závery z fokusových skupín. Vysokú mieru umŕtvených strát 
ovplyvňuje aj nastavenie výziev, ktoré nebolo úplne v súlade s požiadavkami mnohých podnikov.  

Cieľom opatrenia 121 nebolo krátkodobo zlepšiť ekonomickú situáciu podnikov, ktorá by sa premietla 
do zvýšenia miezd. Z kvantitatívnej analýzy však vyplýva, že u podporených podnikov sa podstatne 
zvýšili mzdy oproti rovnakým nepodporeným podnikom. Kým u podporených podnikov vzrástli mzdy o 
22 881,- EUR na podnik, u nepodporených podnikov mzdy klesli v priemere o 10 472,- EUR. Opatrenie 
121 spôsobilo teda podstatný pákový efekt (leverage), keď viedlo k čistému nárastu spotreby v 
dôsledku poskytnutia podpory. Nárast spotreby prostredníctvom podstatne vyšších miezd sčasti 
vysvetľuje aj nízky nárast hrubej pridanej hodnoty alebo ziskov. Mzdy v podnikoch môžu rasť buď na 
úrovni manažérov alebo na úrovni zamestnancov.  

Z dotazníkového prieskumu taktiež vyplýva, že 72,3% podporených podnikov si zlepšilo ekonomickú 
situáciu v dôsledku opatrenia 121, kým len 25% nepodporených podnikov sa ekonomická situácia 
zlepšila.  

Opatrenie 121 malo minimálny substitučný efekt, t.j. podpora nemala podstatný nepriamy vplyv na 
nepodporené podniky nachádzajúce sa v blízkosti podporených podnikov. V dôsledku poskytnutia 
podpory totiž nenastali podstatné zmeny cien produktov alebo cien výrobných faktorov, ktoré by 
nepriamo negatívne vplývali na nepodporené podniky.  

Účinky opatrenia boli signifikantne ovplyvnené nastaveniami výziev. Nízka účinnosť opatrenia 121 na 
rast hrubej pridanej hodnoty, ziskov pred zdanením a hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti 
je aj dôsledkom sektorového zamerania projektov. Najviac podporených projektov bolo v oblasti 
živočíšnej výroby (55,1 %). V živočíšnej výrobe dominovali projekty zamerané na hovädzí dobytok, kým 
v rastlinnej výrobe projekty zamerané na obilniny. Orientácia výziev do živočíšnej výroby viedla k 
spomaleniu poklesu pracovných síl v poľnohospodárstve, keďže na Slovensku podiel živočíšnej výroby 
na celkovej poľnohospodárskej produkcii dlhodobo klesá, pričom živočíšna výroba je náročnejšia na 
pracovnú silu. Okolo 14% zdrojov opatrenia 121 sa venovalo projektom v sektoroch ovocia, zeleniny, 
viniča a liečivých rastlín, ktoré mali podobné účinky ako podpora živočíšnej výroby, keďže aj tieto 
sektory sú náročné na prácu a na Slovensku zaostávajú. Podpora klesajúcich sektorov 
poľnohospodárstva nemala preto veľký vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti. 
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Účinky opatrenia 121 na rast hrubej pridanej hodnoty, ziskov pred zdanením a výsledkov hospodárenia 
z hospodárskej činnosti taktiež ovplyvnilo smerovanie verejných výdavkov, kde sa signifikantný podiel 
poskytol na investície do budov, ktoré tvorili 219,4 mil. EUR, čo predstavovalo až 44,7% celkových 
výdavkov v rámci opatrenia 121. 55,2 % výdavkov opatrenia 121, čo predstavuje 271 mil. EUR, tvorili 
investície do mechanizácie. Investície do budov nemali veľký vplyv na hrubú pridanú hodnotu, zisky, 
resp. výsledky hospodárenia, a teda ani na konkurencieschopnosť podnikov z krátkodobého hľadiska. 
Na druhej strane boli investície do budov v slovenskom poľnohospodárstve dlhodobo zanedbávané a 
opatrenie 121 tento nedostatok čiastočne odstránilo. Opatrenie 121 podporí dlhodobú udržateľnosť a 
konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva.  

Nižší vplyv opatrenia 121 na konkurencieschopnosť poľnohospodárstva je aj dôsledkom čiastočnej 
orientácie na ekologické poľnohospodárstvo, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšenie 
skladovania hnoja a chemikálií alebo udržanie pracovných miest, zvlášť v zaostávajúcich regiónov. Tieto 
projekty však budú mať dlhodobo pozitívny vplyv na vývoj slovenského poľnohospodárstva.  

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

Podniky hospodária environmentálnym šetrným spôsobom, zlepšili pracovné podmienky 
zamestnancom, zlepšili životné podmienky zvierat  

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Podiel podnikov, ktoré zaviedli zlepšenia v oblasti životného prostredia 
- Podiel podnikov, ktoré zlepšili skladovanie a aplikáciu hospodárskych hnojív 
- Podiel zvierat v podporených podnikoch so zlepšenými životnými podmienkami v dôsledku 

podporených investícií, z toho: 

 Pohoda zvierat bola primárny cieľ investície 
 Pohoda zvierat bola sprievodný efekt investície (napr. vplyvom nového 

ustajnenia alebo vybavenia obstarného z iných dôvodov) 

Evidencia významného zníženia pôsobenia nasledujúcich faktorov na zamestnancov v dôsledku 
podpory: jedovaté látky, pachy, prach, extrémne klimatické podmienky, ťažké bremená, neobvyklý 
pracovný čas. 

Bodové zvýhodnenie tvorby pracovných miest malo vplyv na rast zamestnanosti 

Ukazovateľ pre kritérium: 

- Počet vytvorených pracovných miest 

Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 20: 

Opatrenie 121 malo pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia, zlepšenie pracovných podmienok 
zamestnancov a zlepšenie životných podmienok zvierat.  

Hlavným cieľom v 239 projektoch bolo prostredníctvom modernizácie podnikov prispieť k zníženiu 
negatívnych vplyvov na životné prostredie. Sekundárny príspevok k ochrane životného prostredia bol 
evidovaný v ďalších 681 podporených projektoch. V 298 podnikoch sa zlepšilo hospodárenie s 
odpadmi. Skladovanie a aplikácia hospodárskych hnojív sa zlepšila v 240 podnikoch.  

Celkovo 902 podnikov prostredníctvom podporných investícií znížilo vystavenie svojich zamestnancov 
nepriaznivým vplyvom (jedovaté látky, pach, prach, extrémne klimatické podmienky, atď.).  
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Podporené podniky viac než polovicu projektov zamerali na ŽV, pričom až 490 projektov malo za hlavný 
cieľ zlepšenie životných podmienok zvierat, čo súviselo hlavne s plnením požiadaviek krížového plnenia 
noriem EÚ (od r. 2013 boli poľnohospodári povinní dodržiavať 3 požiadavky hospodárenia pre oblasť 
C. Životné podmienky zvierat). Okrem toho bolo evidovaných 313 projektov s vedľajším vplyvom na 
dobré podmienky zvierat. 

Z kvantitatívnej analýzy vyplýva, že opatrenie 121 malo pozitívny vplyv na predaj zeleniny z ekologickej 
produkcie. Čistý účinok opatrenia dosiahol pri tomto ukazovateli hodnotu 6 137,- EUR/podnik. 
Opatrenie 121 taktiež prispelo k zvýšeniu predaja produktov živočíšneho pôvodu z ekologickej 
produkcie, kde čistý účinok dosiahol úroveň 734,- EUR na podnik. Týmto opatrenie 121 prispelo k 
zlepšeniu životného prostredia. 

Opatrenie 121 malo pozitívny vplyv na agroturizmus. Čistý účinok opatrenia 121 na agroturizmus bol 
odhadnutý na úrovni 96,- EUR na podnik. 

Podporu z opatrenia 121 získalo 143 mladých farmárov.   
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122 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 

Operačný cieľ opatrenia M122 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov bol v PRV stanovený nasledovne: 

 Zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšenie diverzifikácie 
produkcie a posilnenie trhových príležitostí. 

Tento cieľ sa mal dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom nasledovných rozvojových aktivít: 

 rozvoj investícií do nákupu lesnej techniky, zariadení a technológií s cieľom zdokonaliť, 
zminimalizovať ich prípadný negatívny dosah na biotopy a zracionalizovať pestovanie a 
ochranu lesa, ťažbu a dopravu dreva, manipuláciu dreva, zber ostatnej lesnej produkcie; 

 rozvoj investícií súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou zariadení priamo slúžiacich lesnému 
hospodárstvu vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a 
stredným stupňom ohrozenia požiarom); 

 rozvoj informačných systémov v lesníctve prostredníctvom zavádzania modernej výpočtovej 
techniky a programového vybavenia vrátane zriadenia pripojenia na internet s cieľom 
racionalizácie činností na rôznych úrovniach lesníckej prevádzky. 

Operačný cieľ opatrenia vychádzal zo SWOT analýzy a z nasledovných strategických smerovaní Lesného 
hospodárstva SR:  

Investície do lesnej techniky a technologických zariadení, ako aj investície do výstavby či rekonštrukcie 
zariadení a objektov priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu a v neposlednom rade aj investície do 
rozvoja informačných systémov a IT-technológií pre lesníctvo mali zabezpečiť aby: 

 Lesy poskytovali drevo ako trvalo obnoviteľnú surovinu vhodnú pre výrobu environmentálne 
priaznivých produktov a zároveň boli zdrojom ostatných produktov prinášajúcich úžitok pre 
spoločnosť.  

 Lesy zvyšovali svoju hospodársku hodnotu a tým zohrávali významnú úlohu v hospodárskej 
činnosti vidieckych oblastí, pri zachovaní trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a ich 
multifunkčnej úlohy.  

 Lesy prostredníctvom výsledkov svojho hospodárenia pozitívne ovplyvňovali celý rad iných 
odvetví a zvyšovali potenciál využitia krajiny, pri čom hospodárenie v lesoch by malo významne 
prispievať k rozvoju pracovných príležitostí na vidieku.  

 Investičné opatrenia mali súčasne pozitívne vplývať na rast konkurencieschopnosti odvetvia 
lesného hospodárstva v nových ekonomických, ekologických a sociálnych podmienkach na 
vidieku.  

 Investície mali tiež zabezpečiť náhradu morálne a fyzicky zastaraných technológií v lesnom 
hospodárstve ako aj zabezpečenie splnenia environmentálnych kritérií kladené na 
mechanizmy pracujúce v lese.  

 Investície, okrem iného mali zabezpečiť zlepšenie technického a technologického vybavenia 
lesných podnikov s cieľom zlepšenia využitia ťažbového odpadu na produkciu environmentálne 
vhodných energetických médií, ako aj využitia nedrevných produktov lesa. Tak, aby sa 
zabezpečila primeraná diverzifikácia príjmov subjektov hospodáriacich na lesnej pôde. 

Realizovaním plánovaných investícií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 122 prispieť 
k cieľu osi 1: „Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora“. 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model, zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Na základe vyššie uvedených vstupov a informácií bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model, 
definujúci vzťah medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na 
ktoré opatrenia odpovedalo plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť. 

Programové potreby vzťahujúce sa k 
opatreniu 122 

 vyššie úrovne investícií do ťažby a spracovania dreva; 

 propagácia a podpora vytvárania a fungovania združení 
vlastníkov lesov  

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

– Modernizácia a ekologizácia 
lesnej techniky a súvisiaca 
racionalizácia hlavných 
lesníckych činností. 

Investície do nákupu lesnej techniky, zariadení a technológií  

– Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia zariadení 
priamo slúžiace lesnému 
hospodárstvu, vrátane 
lesných ciest. 

 

Investícií súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou zariadení priamo 
slúžiacich lesnému hospodárstvu vrátane lesných ciest 

– Zvýšenie počtu lesníckych 
subjektov pripojených na 
internet a vybavených 
modernými informačno-
komunikačnými 
technológiami 
umožňujúcimi racionalizáciu 
činností na rôznych 
úrovniach lesníckej 
prevádzky. 

Investície do informačných systémov v lesníctve 

 

Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Opatrenie 122 bolo realizované prostredníctvom dvoch výziev (15.04.2008 – 31.07.2008, a 14.12.2012 
– 19.04.2013).  

Bodovací systém 

Bodovacie kritériá použité v obidvoch výzvach boli viac menej identické. V prvej výzve mali kritériá viac 
technický, ekonomický a ekologický charakter. V druhej výzve sa k týmto atribútom pripojil aj charakter 
sociálny (najmä zamestnanosť).  

Bodovacie kritéria boli smerované k dosiahnutiu nasledovných zmien v lesníckom sektore, ale aj vo 
vidieckom prostredí: 

1. Výrazné zlepšenie vybavenosti lesníckeho sektoru lesnou technikou, najmä investovaním do 
nových a moderných mechanizmov s vysokou ekonomickou efektivitou a jednoznačnou 
ekologickou šetrnosťou k lesnému prostrediu (v obidvoch výzvach). 

a. Zlepšenie technických zariadení a strojového parku pre približovanie dreva, prioritne 
investovaním do nasledovných technológií: 

 využitie lanových systémov v ťažko dostupných terénoch; 

 používanie ekologicky optimálnej animálnej sily (ťažné zvieratá) v ekologicky 
citlivých lesných územiach; 
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 podporovanie nasadenia stredných vyvážacích súprav a kolesových traktorov 
pri približovaní dreva.  

b. Modernizácia zariadení pre ťažbu a manipuláciu dreva, spĺňajúcich požiadavky na 
efektívnosť a ekologickosť s uprednostnením technických zariadení ako sú horské 
procesory a stredné harvestory pre obnovné a náhodné ťažby, ale aj malé harvestory a 
malé vyvážače pre výchovné ťažby. 

c. Podporovanie investícií do technických zariadení pre manipuláciu, nakládke a doprave 
dreva spĺňajúcich súčasne ekonomické aj ekologické nároky. 

d. Vytváranie podmienok pre zlepšovanie údržby a opráv lesnej dopravnej siete 
prostredníctvom investícií do špeciálnych strojov na opravu lesných ciest. 

e. Podpora generačnej výmeny technologických vozidiel (typ - Pick Up), slúžiacich na 
zabezpečovanie lesníckych činností v teréne, rozvoz materiálu potrebného pre hlavné 
lesnícke činnosti (pestovanie lesa, ochrana lesa a pod.). 

2. Zlepšenie stavu zariadení priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu, vrátane lesných ciest (len v 
oblastiach s nízkym stupňom ohrozenia požiarmi), a to najmä s využitím výstavby, dostavby či 
rekonštrukcií zariadení ako sú sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné 
sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov a podobne (v obidvoch výzvach). 

3. Podpora inovácií - modernizácia výpočtovej techniky (hardvér) najmä u neštátnych lesníckych 
subjektov, zvyšovanie vybavenosti lesníckych subjektov špecializovaným softvérom (lesnícke 
programy) a investovanie do iného elektronického vybavenia súvisiaceho s lesníckou činnosťou, 
najmä s obhospodarovaním lesov a s marketingom lesníckej produkcie (v obidvoch výzvach). 

4. Podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom uprednostňovania 
lesníckych subjektov, ktorých lesy sú certifikované z hľadiska trvalo udržateľného 
obhospodarovania (vo výzve č. 1). 

5. Napĺňanie cieľov Národného lesníckeho programu prostredníctvom uprednostňovania projektov 
zabezpečujúcich prínos pre napĺňanie jedného alebo viacerých rámcových cieľov Národného 
lesníckeho programu (vo výzve č. 2).  

6. Zvýšenie zamestnanosti na vidieku (Podpora vyváženého rozvoja regiónov) prostredníctvom 
uprednostňovania projektov realizovaných v okresoch s vysokou mierou evidovanej 
nezamestnanosti (vo výzve č. 2) 

7. Tvorba a udržanie nových pracovných miest na vidieku (Pracovné príležitosti vo vidieckych 
oblastiach) prostredníctvom uprednostňovania žiadateľov, ktorí sa zaviazali vytvoriť a udržať nové 
pracovné miesta a zamestnať dlhodobo nezamestnaných (vo výzve č. 2). 

Systém výberu projektov obsahuje sofistikovaný spôsob bodovacích kritérií, pri druhej výzve ešte 
doplnených subkritériami v kritériu “Hodnotenie kvality projektu“. Pri tom rozhodujúce kritériá 
súvisiace s podporovaným strategického zámeru „moderné ekonomický technológie pre lesnícke 
činnosti, výrazne minimalizujúce negatívne ekologické dosahy na prírodné prostredie“, boli pri 
obidvoch výzvach takmer identické. V prvej výzve sa v kritériách kládol dôraz na trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov (podpora certifikovaných lesov). V druhej výzve sa pripojili dve nové skupiny 
kritérií a to jedna skupina ktorá smerovala projekty k podpore napĺňania Národného lesníckeho 
programu a druhá skupina kritérií, ktorá smerovala projekty k dôležitým sociálnym aspektom t.j. k 
podpore zvyšovania zamestnanosti na vidieku a k udržaniu novovytvorených pracovných miest. 

Z analyzovaných vstupov a informácií možno predpokladať, že použité hodnotiace kritériá a celkový 
systém hodnotenia projektov bol použitý s cieľom smerovať podporu do nasledovných hlavných 
rozvojových tém resp. priorít: 
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1) Zlepšenie celkovej ekonomickej výkonnosti lesníckych subjektov (podnikov) prostredníctvom 
investícií do nových a moderných technológií pre hlavné lesnícke činnosti, investíciami do zariadení 
a objektov priamo slúžiacich lesníckej prevádzke a do modernizácie informatizácie lesníckych 
podnikov (hardvér, softvéru) pri zabezpečení trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a 
rešpektovaní ekologicky šetrných prístupov k prírodnému prostrediu (v obidvoch výzvach). 

Predpokladá sa že hypotéza bola výrazne inovovať technické prostriedky a zariadenia pre hlavé 
lesnícke činnosti – ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia a doprava dreva, čo sa malo 
premietnuť do zvýšenej ekonomickej výkonnosti lesníckych subjektov, pri súčasnom významnom 
znížení negatívnych dosahov na prírodné prostredie. Vychádzalo sa pri tom zo záverov, že technika 
používaná v lesnom hospodárstve je prevažne ešte z prelomu desaťročí 1990-2000, je technický 
zastaraná, morálne amortizovaná a ekologicky nebezpečná pre prírodné prostredie. Jej nahradenie 
modernou technikou pre všetky hlavné lesnícke činnosti bude mať pozitívny vplyv na ekonomickú 
výkonnosť lesníckych subjektov, keďže sa jej pozitívny dosah dotkne rozhodujúcej časti výrobného 
cyklu lesníckych subjektov (ťažba, spracovanie a odvoz dreva) pri ich hlavnom tovare, ktorý realizujú 
na trhu (drevo) a ktorý spravidla tvorí takmer 90% príjmu lesníckych subjektov z lesníckej činnosti. 
Následne, investície do zariadení priamo slúžiacich lesnej prevádzke zlacnejú a teda aj ekonomicky 
zefektívnia spracovanie tovaru (dreva) jeho transport ku klientom (zákazníkom) čo bude mať pozitívny 
dosah na rozvoj obchodných vzťahov, ale aj na zefektívnenie marketingu v rámci dodávateľsko-
odberateľských vzťahov. V neposlednom rade, investovaním do informačno-komunikačných 
technológií (IKT) najmä do hardvéru, špeciálneho lesníckeho softvéru a podpory internetovej 
komunikácie, zefektívni v lesníckom sektore rozvoj inovácií, čo sa môže výrazne pozitívne prejaviť na 
zvyšovaní ziskovosti lesníckych subjektov.  

V obidvoch výzvach bolo možné získať až 50 (resp. 46) bodov zo 100, ak bol projekt zameraný na 
inováciu lesnej techniky, 40 (resp.38) bodov zo 100, ak sa projekt zameriaval na inováciu hardvéru a 
softvéru a 35 (resp. 44) bodov zo 100, ak sa projekt zameriaval na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu 
zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke. Z uvedeného vyplýva, že v prvej výzve bolo poradie 
priorít: lesná technika – informatika – zariadenia priamo slúžiace lesnej prevádzke. V druhej výzve bolo 
poradie priorít mierne zmenené a malo nasledovné poradie: lesná technika – zariadenia priamo 
slúžiace lesnej prevádzke – informatika. Pri tom v prioritnej aktivite – lesná technika v obidvoch výzvach 
bol kladený najväčší dôraz na „mechanizmy k prírode šetrné“ na približovanie dreva – lanové systémy 
(v prvej výzve mali rovnakú top prioritu aj „špeciálne protipožiarne stroje a zariadenia“). Naopak, 
najnižšiu prioritu mali v prvej výzve stroje a zariadenia na manipuláciu a nakladanie dreva, ako aj 
špeciálne stroje na opravu lesných ciest. V druhej výzve to bol stredné harvestory na ťažbu a 
manipuláciu dreva. 
 
2) Smerovanie investícií k skupine lesníckych subjektov garantujúcich trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov. 

Predpokladá sa, že hypotézou bolo motivovať lesnícke subjekty, aby vo svojich lesoch napĺňali hlavný 
princíp lesníctva v Európe a to „trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“ (MCPFE – konferencia 
ministrov o ochrane lesov v Európe). Preto sa v kritériách pri obidvoch výzvach definovalo jedno 
hodnotiace kritérium zamerané na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov vo výzve č. 1 to bolo 
kritérium „Certifikácia lesov“ ocenené 15 bodmi zo 100. V druhej výzve to bolo subkritérium (4 body) 
prispievanie k napĺňaniu rámcových cieľov Národného lesníckeho programu, ktoré sa hodnotilo v rámci 
komplexného kritéria „Hodnotenie kvality projektu“ (40 bodov). Preferenciu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov v prvej výzve možno považovať za primeranú, ale v druhej výzve za málo 
motivujúcu pre nasmerovanie investícií do prioritných oblastí. 
 
3) Podporovanie investícií v geografických oblastiach s vysokou nezamestnanosťou.  

Predpokladá sa, že hypotézou bola vyššia vyváženosť pracovných príležitostí medzi regiónmi, zlepšenie 
kvality života vo vidieckych oblastiach a znižovanie alarmujúcej miery nezamestnanosti vo vidieckej 
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krajine. Preto boli v druhej výzve vytvorené dve kritériá, ktoré mali motivovať žiadateľov o projekty 
realizovať svoje projekty v okresoch s najvyššou priemernou mieru evidovanej nezamestnanosti (5 
bodov v hodnotení) a súčasne týchto žiadateľov motivovať, aby v týchto regiónoch vytvorili a udržali 
nové pracovné miesta (9 bodov). Takúto mieru zvýhodnenia regiónov s vysokou nezamestnanosťou 
voči ostatným regiónom možno považovať za relatívne nízku. 
 
4) Smerovanie investícií k združeniam vlastníkov lesného majetku. 

Predpokladá sa, že hypotézou bolo motivovať vlastníkov lesa spájať sa do združení vlastníkov a 
podporovať tieto ich aktivity v zmysle platnej legislatívy, keďže v § 51 Zákona 326/2005 Z.z. o lesoch sa 
uvádza v odseku 1:„S cieľom vytvorenia podmienok na racionálne a efektívne spoločné hospodárenie 
v lesoch, štát podporuje združovanie vlastníkov neštátnych lesov, najmä vlastníkov lesov s malou 
výmerou“.  

V tejto súvislosti bolo v prvej výzve nastavené jedno kritérium, ktoré priorizovalo 10 bodmi zo 100 
projekty subjektov charakterizovaných ako združenie vlastníkov lesného majetku podľa § 51 Zákona 
326/2005 Z.z. o lesoch. Toto zvýhodnenie nemožno považovať za veľmi silný nástroj umožňujúci 
relatívne malým subjektom zoskupeným v združeniach získať výraznú pozičnú výhodu. V druhej výzve 
nebol tento motivačný nástroj využitý. 

V rámci obidvoch výziev boli viac menej rovnaké podmienky pre žiadateľov z pohľadu limitov 
oprávnených nákladov na jeden projekt. V prvej výzve to bolo od 1000 do 400 000 a v druhej výzve od 
2600 do 400 000,- EUR.  

Na základe uvedenej analýzy je v nasledovnej tabuľke roztriedená váha zacielenia týchto tém (alebo 
priorít) do vysokej, strednej a nízkej. 

Téma 
Váha 

Vysoká Stredná Nízka 

Zlepšenie celkovej ekonomickej výkonnosti lesníckych subjektov X   

Smerovanie investícií k skupine lesníckych subjektov garantujúcich trvalo 
udržateľné obhospodarovanie lesov 

 X  

Podporovanie investícií v geografických oblastiach v vysokou 
nezamestnanosťou 

  X 

Smerovanie investícií k združeniam vlastníkom lesného majetku   X 

 

Dosiahnuté výstupy 

Na opatrenie 122 boli v priebehu implementácie vyhlásené dve výzvy. Prvá výzva prebiehala od 
15.04.2008 do 31.07.2008 a ďalšia výzva bola vyhlásená dňa 14.12.2012 – s termínom začiatku 
prijímania žiadostí od 08.04.2013 do 19.04.2013.  

V rámci obidvoch výziev bolo celkom prijatých 540 žiadostí o nenávratný príspevok registrovaných v IS; 
žiadaný príspevok činil 54 174 082,- EUR, čo bolo 132 % z celkového limitu na toto opatrenie, ktorý bol 
stanovený vo výške 41,04 mil. EUR. K 31.12.2015 bolo schválených 365 projektov. Schválené verejné 
zdroje boli vo výške 36 679 054,- EUR, čo predstavuje 89%-né kontrahovanie. 

K 31.12.2015 bolo celkom 175 vyradených projektov (počet všetkých vyradených projektov vrátane 
zrušených zmlúv aj predčasne zrušené) hlavne z dôvodov: nedostatok finančných prostriedkov pre dané 
opatrenie, nekompletná ŽoNFP, zánik zmluvy, späť vzatie ŽoNFP žiadateľom, žiadateľ nespĺňa kritériá 
spôsobilosti, ŽoNFP nespĺňa minimálnu hranicu oprávnených výdavkov a i. 

Pri opatrení 122 bolo celkom 20 zrušených zmlúv u schválených projektoch, hlavnými dôvodmi ich 
zrušenia boli: zánik zmluvy (nepredložená ŽoP do 3 rokov), odstúpenie PPA od zmluvy (po komisii - 
nebol splnený účel a cieľ projektu). 
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Do konca roka 2015 sa zrealizovalo 458 platieb, prostredníctvom ktorých bol vyplatený príspevok vo 
výške 35 880 976,- EUR, čo predstavovalo čerpanie až 97,8% z celkového limitu. K 31.12.2015 bolo 
ukončených všetkých 365 projektov v hodnote 35 880 976,- EUR. 
Zdroj: PPA. Prepočty a spracovanie: NPPC-VÚEPP. Zdroj: PPA. Prepočty a spracovanie: NPPC-VÚEPP. 

Takmer polovica vyplatených verejných výdavkov z EPFRV (12,66 mil. EUR, t. j. 47 %) smerovala do 
horských oblastí a takmer tri štvrtiny (18,9 mil. EUR, t. j. cca 70 %) boli alokované do znevýhodnených 
oblastí (vrátane horských oblastí). Do horských oblastí bolo vyplatených spolu 16,88 mil. EUR, t. j. 47%, 
do oblasti Natura 2000 smerovalo 6 %, do zmiešaných oblastí cca 6 % a do iných oblastí 6,7 % verejných 
výdavkov.  

Tab. č. 122/1: Schválené žiadosti a objem investícií opatrenia 122 podľa geografickej oblasti k 31.12.2015 

Oblasť 
uskutočňovania 

zásahu 

Počet 
schválených 

žiadostí 

Počet 
podporovaných 

lesných 
hospodárstiev 

Vyplatené verejné 
výdavky (v tis. EUR) 

Celkový objem 
investícií (tis. 

EUR) EPFRV SPOLU 

Odľahlé regióny 0 0 0 0 0 

Horské oblasti 177 158 12 657,72 
16 

876,97 
33 816,17 

Znevýhodnené oblasti 
okrem horských 
oblastí 

79 72 6 221,59 8 351,55 16 703,11 

Oblasti podľa 
programu Natura 2000 

20 18 1 621,83 2 162,45 4 324,89 

Oblasti podľa 
smernice 2000/60/ES* 

NA NA NA NA NA 

Zmiešané oblasti 28 27 1 797,06 2 396,08 4 792,17 

Iné 61 56 4 533,93 6 093,93 12 187,86 

SPOLU 365 331 26 832,15 
35 

880,98 
71 824,19 

Zdroj: PPA 
*Sleduje sa typ oblasti pomoci podľa miesta realizácie projektu, ktoré je prevládajúce spomedzi monitorovacích kategórií. 
Nariadením vlády SR č. 279/2011 bol schválený Vodný plán SR, ktorým sa realizuje smernica 2000/60/ES. Vodný plán nezahŕňa 
špecifické územia, ale celé územie SR, preto táto monitorovacia kategória sa v PRV SR nevypĺňa – NA. 

Prevládajúcimi beneficientmi boli súkromní vlastníci, ktorým sa vyplatilo z verejných zdrojov 82,2 % 
(29,5 mil. EUR), obce získali 7,7 % (2,76 mil. EUR) a iné subjekty 10,1 % (cca 3,6 mil. EUR). 

Tab. č. 122/2: Schválené žiadosti a objem investícií opatrenia 122 podľa druhu vlastníka k 31.12.2015 

Druh 
vlastníka 

Počet 
schválených 

žiadostí 

Počet 
podporovaných 

lesníckych 
podnikov 

Vyplatené verejné výdavky (tis. 
EUR) Celkový objem 

investícií (tis. EUR) 
EPFRV SPOLU 

Súkromní 
vlastníci 

288 264 22 042,61 29 489,63 59 041,49 

Obce 41 35 2 068,29 2 763,02 5 526,03 

Iné 36 32 2 721,25 3 628,33 7 256,67 

SPOLU 365 331 26 832,15 35 880,98 71 824,19 
Zdroj: PPA 

Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Banskobystrického (12,1 mil. EUR, t. j. 32,9 %) a 
Žilinského kraja (7,4 mil. EUR, t. j. 20,1 %), Trenčianskeho kraja (4,7 mil. EUR, t. j. 12,8%) a Prešovského 
kraja (4,4 mil. EUR, t. j. 11,9 %). Naopak, najmenej verejných zdrojov smerovalo do Bratislavského kraja 
(193 tis. EUR, t. j. 0,5 %).  

Najvyššia priemerná výška podpory na jeden projekt bola v Trnavskom kraji (127 tis. EUR), za ním 
nasledoval Banskobystrický (106 tis. EUR), Nitriansky (105 tis. EUR) a Prešovský kraj (102 tis. EUR). 
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Tab. č. 122/3: Rozloženie schválených verejných zdrojov opatrenia 122 podľa krajov k 31.12.2015 

NUTS III 

Počet schválených 
projektov 

Schválená podpora - 
celkom (verejné zdroje) 

Priemerná 
podpora na 1 
projekt 

Priemerná 
výška podpory 
na 1 ha 

Počet % EUR % EUR EUR 

Bratislavský kraj 2 0,5 192 662 0,5 96 331 2,4 

Trnavský kraj 13 3,6 1 649 886 4,5 126 914 6,0 

Trenčiansky kraj 49 13,4 4 703 528 12,8 95 990 32,2 

Nitriansky kraj 26 7,1 2 726 610 7,4 104 870 6,3 

Žilinský kraj 78 21,4 7 374 092 20,1 94 540 42,0 

Banskobystrický kraj  114 31,2 12 056 699 32,9 105 761 38,6 

Prešovský kraj 43 11,8 4 368 397 11,9 101 591 15,5 

Košický kraj 40 11,0 3 607 179 9,8 90 179 12,9 

SR spolu 365 100,0 36 679 054 100,0 100 491 18,5 
Vypracoval: NPPC-VÚEPP. Zdroj: PPA, LPIS VÚPOP, prepočty NPPC-VÚEPP, r. 2016
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované aktivity Vstupy (celkové verejné 
výdavky, počet projektov) 

Charakteristika podporených aktivít 
Výstupy (celkové investície, počet projektov, 
podnikov, priemerná výška NFP/projekt) 

Sumarizácia hlavných výstupov 

Investície do nákupu lesnej 
techniky, zariadení a 
technológií 

Počet projektov: 325 
Celkové verejné výdavky: 
32 474 600,- EUR 
Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 99 922,- EUR 
 

Investície do nových, ekonomicky efektívnych a 
ekologický vhodných strojov, zariadení a 
technológií využiteľných pre ťažbu a 
približovanie dreva, pre manipuláciu a odvoz 
dreva, ale aj pre opravu a údržbu lesných ciest, 
ochranu lesa proti požiarom ako aj nákup 
technologických vozidiel pre zabezpečovanie 
hlavných lesníckych činností v teréne. 
Celkový počet priamych aj kombinovaných 
projektov: 359 
Celkové investície:  
34 489 945 x 2 = 68 979 890 

Vybavenie lesníckeho sektora 
(najmä neštátneho) modernou 
technikou a novými technológiami 
pre hlavné lesnícke činnosti. 
(Zvýšenie ekonomickej hodnoty 
najmä súkromných a obecných 
lesov) 

Investícií do výstavby a 
rekonštrukcie zariadení 
priamo slúžiacich lesnému 
hospodárstvu vrátane 
lesných ciest 

Počet projektov: 4 
Celkové verejné výdavky: 
407 356,- EUR 
Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 101 839,- 
EUR 
 

Investície do výstavby resp. rekonštrukcie či 
modernizácie expedičných skladov sklady, 
odvozných miesta, lesných ciest, zariadení na 
produkciu sadbového materiálu a iných objektov 
slúžiacich priamo lesnému hospodárstvu. 
Celkový počet priamych aj kombinovaných 
projektov:19 
Celkové investície: 
1 126 122 x 2 =2 252 244 

Nové resp. zrekonštruované, alebo 
zmodernizované lesnícke 
zariadenia, najmä lesné sklady, 
lesné ciest a pod. 
(Zvýšenie diverzifikácie produkcie a 
posilnenie trhových príležitostí) 

Investícií do informačných 
systémov v lesníctve 

Počet projektov: 2 
Celkové verejné výdavky: 
18 095,- EUR 
Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 9 048,- EUR 
 

Nové hardvérové vybavenie, nový 
špecializovaný lesnícky softvér, technické 
vybavenie pre internetové pripojenia a iné 
informačné technológie potrebné pre 
zefektívňovanie lesníckych činností. 
Celkový počet priamych aj kombinovaných 
projektov:24 
Celkové investície: 
264 908 x 2 = 529 816 

Posilnená a zmodernizovaná oblasť 
informačných technológií 
využívaných v lesníckych 
podnikateľských subjektoch (najmä 
v neštátnom sektore), súčasne 
prispievajúca aj k sieťovaniu 
súkromných vlastníkov lesov do 
združení. 
(Efektívnejší prístup na trh s 
lesnými produktami - posilnenie 
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trhových príležitostí a zvýšenie 
konkurencieschopnosti. 
Potenciálne zlepšenie podmienok 
pre sieťovanie a vytváranie 
združení súkromných vlastníkov 
lesov) 

Kombinované aktivity: 
Investície do nákupu 
techniky + výstavby 
zariadení 
(finančný podiel 60%/40 %) 
 
 
Investície do nákupu 
techniky + informačných 
systémov 
(finančný podiel 80%/20 %) 
 
Investície do nákupu 
techniky + výstavby 
zariadení + informačných 
systémov 
(fin. podiel 60%/30 %/10%) 
 

 
Počet projektov: 12 
Celkové verejné výdavky: 1 
646 746,- EUR 
Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 137 229,- 
EUR 
 
Počet projektov: 19 
Celkové verejné výdavky: 1 
133 952,- EUR 
Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 59 682,- EUR 
 
Počet projektov: 3 
Celkové verejné výdavky: 
200 226,06 EUR 
Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 66 742,- EUR 

  

SUMA za celé opatrenie 
122 

Počet projektov: 365 
Celkové verejné výdavky:  
35 880 975,- EUR 
Priemerné verejné 
výdavky na 1 projekt:  98 
304,- EUR 

Celkové investície (PRV + vlastné zdroje 
prijímateľov projektu): 
71 761 950,- EUR 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov  

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  
 

Nové stroje a zariadenia, ako aj 
nové technológie pre hlavné 
lesnícke činnosti. 

Zvýšenie konkurencie schopnosti 
v sektore lesníckych produktov 
(najmä dreva), zníženie výrobných 
nákladov a zvýšenie ekonomickej 
efektívnosti.  

Rozhodujúci vplyv na účinok 
opatrenia 122 bude mať efektivita 
tohto výstupu, keďže drvivá 
väčšina žiadateľov (96% 
vynaložených finančných 
prostriedkov) sa zamerala práve 
na tento typ investície. Účinok 
možno hodnotiť cez HPH. 
Znamená to, že ak sa v 
podporených lesných subjektoch 
zvýšila HPH bude to mať pozitívny 
vplyv na zlepšenie 
konkurencieschopnosti 
podporených subjektov.  
Čisté účinky budú následne 
kvantitatívne overené.  

Nové resp. zrekonštruované, 
alebo zmodernizované lesnícke 
zariadenia, najmä lesné sklady (ES 
a OM), lesné ciest a pod. 

Zvýšenie diverzifikácie produkcie a 
posilnenie trhových príležitostí v 
dôsledku zlepšených logistických 
podmienok. 

Tento typ výstupu bude mať 
marginálny účinok na efektívnosť 
opatrenia 122, lebo iba 3,1% 
finančných prostriedkov 
vynaložených na opatrenia 122 
smerovalo do týchto investícií.  
Vyplýva to z prístupu subjektov v 
lesnom hospodárstve, kde je 
investícia do výrobných 
prostriedkov niekoľko násobne 
dôležitejšia, ako investícia do 
stavieb a zariadení.  

Posilnené a zmodernizované 
informačné technológií najmä v 
neštátnom lesníckom sektore 
(hardvér, špecializovaný lesnícky 
softvér a iné). 

Efektívnejší prístup na trh s 
lesníckymi tovarmi a službami. 
Možnosť sieťovania malých 
podnikateľských subjektov do 
združení. 
 

Tento typ výstupu bude mať na 
celkovú efektívnosť opatrenia 122 
relatívne nulový vplyv, pre veľmi 
nízky záujem lesníckych subjektov 
- iba 0,8% vynaložených 
finančných prostriedkov v rámci 
opatrenia 122 bolo nasmerované 
do informatizácii.  
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Posúdenie príspevku opatrenia 122 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených projektov k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u 
prijímateľov berúc 
do úvahy externé 
činitele, ktoré môžu 
znížiť príspevok 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Modernizácia lesnej 
techniky a súvisiaca 
racionalizácia hlavných 
lesníckych činností. 

    X  Projekty 
podporujúce 
modernizácie lesnej 
techniky a 
racionalizácie 
lesníckych činností 
tvorili až 88 % 
všetkých 
podporených 
žiadostí. Čo sa 
odrazilo aj v objeme 
zakontrahovaných 
finančných zdrojov 
ktoré predstavovalo 
až 32,5 mil.€ čo je až 
90,5 % všetkých 
alokovaných 
verejných zdrojov.  

Výstavba, rekonštrukcia 
resp.  
modernizácia zariadení 
priamo 
slúžiace lesnému 
hospodárstvu, vrátane 
lesných ciest. 
 

  X    Projekty zamerané 
na rekonštrukciu a 
modernizáciu 
lesníckych objektov 
tvorili iba 5% 
všetkých projektov 
čo je vzhľadom na 
význam tohto cieľ 
veľmi nízky podiel 

Zvýšenie počtu 
lesníckych subjektov 
pripojených na internet 
a vybavených 
modernými informačno-
komunikačnými 
technológiami 
umožňujúcimi 
racionalizáciu činností 
na rôznych úrovniach 
lesníckej prevádzky. 
 

 X     Projekty zamerané 
na podporu 
informačných 
technológií v 
lesníctve tvorili 6% z 
podporených 
projektov. 
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Zhodnotenie implementácie opatrenia 

Na základe analyzovaných podkladov a informácií možno konštatovať, že spôsob implementácie 
opatrenia 122 bol správny a vhodne nasmerovaný k naplneniu výstupov. Počet subjektov prijímajúcich 
podporu bol o 83 % vyšší ako bol cieľ, keď cieľom bolo podporiť 200 subjektov a celkovo bolo 
podporených 365 subjektov. 

Naproti tomu nebol v plnom rozsahu dosiahnutý cieľ „celkový objem investícií“, ktorý bol naplnený iba 
na 87,5 %. Z celkového cieľového objemu investícií 82 mil. EUR sa zrealizovali iba investície v objeme 
necelých 72 mil. EUR. Pri tom sa projektované verejné financie v objeme 41 mil. EUR na toto opatrenie 
vyčerpali iba na úrovni 36 mil. EUR. 

Toto možno považovať v súvislosti s trendom vývoja smerovania opatrenia 122 za nevyužitú príležitosť, 
lebo v opatrení bolo možné v ďalšej výzve nasmerovať implementáciu výraznejšie k posilneniu 
očakávaných zmien v oblasti investícií do modernizácií zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a do 
modernizácie informačných technológií v neštátnom lesníckom sektore. Keďže sa tak nestalo, práve 
uvedené dva ciele t.j. rozvoj informačných systémov a rozvoj investícií súvisiacich s výstavbou a 
rekonštrukciou zariadení priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu neboli podporené adekvátnou 
mierou a preto sa ich podiel na čerpaní finančných prostriedkov zdá byť veľmi nízky. 

Možno tiež konštatovať, že vyhlásenie iba dvoch výziev a to v r.2008 a v r. 2012 (t.j. na začiatku a na 
konci programového obdobia) nemožno považovať za efektívny nástroj pre usmerňovanie 
implementácii k čo najlepšiemu naplneniu plánovaných cieľov. Rovnako možno konštatovať, že 
nevyčerpanie pomerne značnej časti finančnej alokácie (až 12,5% zdrojov na celé programové obdobie) 
možno charakterizovať ako menej efektívne manažovanie tohto opatrenia zo strany implementačnej 
agentúry. 

Na druhej strane možno konštatovať, že dve realizované výzvy mali logicky a objektívne postavený 
bodovací systém v súlade s intervenčnou logikou. V konečnom dôsledku, bodovacie kritériá rozdelili 
projekty na úspešné a neúspešné. V tejto súvislosti uvádzajú „Správy o hodnotení PRV SR 2007-2013“ 
informáciu, že okrem iných dôvodov bol dôvodom neúspešnosti niektorých projektov nedostatok 
finančných zdrojov. To znie veľmi nelogický v súvislosti s výrazne veľkým objemom nevyčerpaných 
finančných zdrojov alokovaných v PRV pre opatrenie 122. 

Porovnanie dosiahnutých hrubých výsledkov s cieľovými ukazovateľmi výstupu pre opatrenie 122 
naznačujú, že vyváženosť výstupov (tri výstupy pomerne vyvážené) nebude dodržaná z dôvodu výrazne 
asymetrického rozdelenia projektov do troch rozhodujúcich cieľov. Kým v cieli č. 1 Investície do strojov 
a zariadení sa sústredilo takmer 88% projektov, do opatrení smerujúcich k cieľu 2 – Investície do 
výstavby zariadení smerovalo iba 5 % projektov a k cieľu č.3 – Informačné technológie bolo 
nasmerovaných iba 6% projektov. Toto rozloženie už dopredu preddefinuje asymetrický model efektu 
implementovaných opatrení. Ich ciele predpokladali svojim spôsobom synergický účinok a tým pádom 
aj určitú logickú proporcionalitu medzi podporovanými aktivitami. 

V tejto súvislosti možno skonštatovať ešte jeden zaujímavý fakt a to, že lesnícke podnikateľské subjekty 
sa spontánne viac sústredili na aktivitu „Investície do techniky a technológií“, kde celkom logicky 
očakávali že investovanie do moderných a ekologicky prijateľných výrobných prostriedkov bude mať 
priamy dosah na ekonomickú efektívnosť, produktivitu práce a zredukuje represie za poškodzovanie 
prírodného prostredia, či zvýši ergonomický a sociálny komfort zamestnancov. V konečnom dôsledku 
takáto asymetria v napĺňaní troch cieľov môže priniesť najvyšší ekonomický a ekologický efekt 
implementovaného opatrenia 122.  

V tomto kontexte možno konštatovať, že keďže sa väčšina prijímateľov podpory rozhodla pre aktivitu 
zameranú na investíciu do modernej a k prírodnému prostrediu šetrnej technike pre hlavné lesnícke 
činnosti, bude mať takáto ekologicky orientovaná podpora paradoxne najvyšší pozitívny nepriamy 
efekt na zlepšenie prírodného prostredia v dôsledku nahradenia starej a nevyhovujúcej lesnej techniky 
novou, modernou a vysoko ekologickou. 
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Definícia hypotéz  

Ako je uvedené v strategickom dokumente (PRV SR 2007-2013) hlavnou intervenčnou logikou pre 
opatrenie 122 bolo, že investovanie do techniky a technológií pre hlavné lesnícke činnosti ako aj 
investovanie do zariadení pre lesnícke činnosti a do informatizačných technológií zvýši ekonomickej 
hodnoty neštátnych lesov (súkromných a obecných), zvýši diverzifikáciu produkcie a posilní trhové 
príležitostí lesníckeho neštátneho sektora. 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 122, ktorá vychádzala z cieľa oparenia a možno ju 
charakterizovať ako „Investovanie do techniky a technológií pre hlavné lesnícke činnosti, ako aj 
investovanie do zariadení pre lesnícke činnosti a do informatizačných technológií, bude mať pozitívny 
vplyv na zvýšenie ekonomickej hodnoty neštátnych lesov, zvýši diverzifikáciu ich produkcie a posilní 
trhové príležitostí lesníckeho neštátneho sektora„ sa v praxi hodnotila testovaním nasledovných 
hypotéz:  

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
analýza 

Kvantitatívna 
analýza 

č.122.1 Podporené 
investície prispeli k 
rastu príjmov 

Celkové zvýšenie HPH  Signifikantný rozdiel 
medzi podporenou a 
kontrolnou skupinou  

 PSM DID 

č.122.2 Investičná 
podpora pozitívne 
ovplyvnila  
diverzifikáciu tovarov 
a služieb 
produkovaných 
lesníckymi subjektami 

Percentuálny podiel 
zavedenia nových 
tovarov a služieb v 
podporených 
subjektoch 

Porovnanie 
percentuálneho 
podielu prijímateľov 
podpory ktorí zaviedli 
nové metódy do praxe 
 

Dotazníková 
metóda –  
Fókusová 
skupina pre 
lesné 
hospodárstvo 

- 

č.122.3 Investičná 
podpora posilnila 
prístup na trh (trhové 
príležitosti) pre 
neštátny lesnícky 
sektor 

Percentuálny podiel 
zlepšenia prístupu 
podporených 
subjektov na trh 

Porovnanie 
percentuálneho 
podielu prijímateľov 
podpory ktorým sa 
zlepšil prístup na trh 

Dotazníková 
metóda  

- 

č.122.4 Investičná 
podpora zvýšila 
ekonomickú a 
následne hospodársku 
hodnotu lesov 

Percentuálny podiel 
podporených 
subjektov ktorým sa 
zvýšila ekonomická 
hodnota ich lesov a 
ktorými aktivitami  

Porovnanie 
podporených 
subjektov v 
parametroch zvýšenia 
hospodárskej hodnoty 
lesa 

Dotazníková 
metóda – 
Fókusová 
skupina pre 
lesné 
hospodárstvo 

- 

 
Testovanie hypotéz  

Hypotéza č.122.1 Podporené investície prispeli k rastu príjmov  

Hypotéza č.122.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID a 
ukazovateľov Hrubá pridaná hodnota. Z dôvodu obmedzených údajov bolo stanovené sledované 
obdobie od r.2010 do 2015. V prílohe č. 1. sú prezentované postupy a podrobné údaje z výpočtov 
ekonometrického modelu. 
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Tab. č. 122/4: Účinky opatrenia 122 na HPH v lesných podnikoch – PSM DID 

  

Odhadované programové 
účinky opatrenia 122 

HPH /podnik 

Účinok opatrenia (za podnik)  
  +64 241€ 
   (za 5 rokov) 

% zmena HPH                                                       podporené podniky 
                                        nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

  +53,4%  
  -3,2%  

Zmena produktivity                                             podporené podniky 
                                        nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

  +59 974€ 
  -4 267€  

Účelovosť (Effectiveness)    2 569% 

Hospodárnosť (efficiency) na úrovni podniku  1,68 € podpory za 1€ rastu HPH 

Zdroj: vlastné prepočty 

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že účinok opatrenia 122 na zmenu HPH v podporených 
lesných podnikoch bol pozitívny. Na úrovni podniku sa zvýšila HPH o 64 241,- EUR za sledované obdobie 
5 rokov, zatiaľ čo bez opatrenia 122 by HPH klesla o 4 267,- EUR/podnik. Za obdobie 2007-2015 bolo 
dosiahnuté v sledovanej skupine prijímateľov reálne zvýšenie HPH na jeden podnik vo výške 53,4% 
(účinok opatrenia 122). Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový účinok opatrenia 122 na nárast 
HPH vo výške 21,3 mil. EUR (331 podporených podnikov x 64 241,- EUR/podnik).  

Účinnosť podpory bola meraná na úrovni lesných podnikov (neštátnych lesníckych subjektov) a 
vypočítaná ako pomer priemernej výšky podpory za podnik (108 402,- EUR) k získaným výsledkom. Po 
prepočte za sledovanú skupinu podnikov bola dosiahnutá nižšia účinnosť. Nárast HPH o 1 EUR bol 
dosiahnutý za 1,68 EUR.  

Stanovená cieľová hodnota výsledku opatrenia 122 pre rast HPH bola z pohľadu účelovosti splnená až 
na 2 569 %.  

Hypotéza č.122.2 Podporené investície mali vplyv na tvorbu pracovných miest 

Hypotéza č.122.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím ekonometrickej 
metódy PSM DID (Propensity Score Matching Difference in Differences) a ukazovateľa „zamestnanosť“. 
Príloha 1 uvádza postup odhadu ekonometrického modelu a použité údaje.  

Tab. č. 122/5: Účinky opatrenia 122 na zamestnanosť lesníckych podnikov – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky 
opatrenia 122 

Zamestnanosť/podnik 
 

Účinok opatrenia (za podnik) - 2,67AWU  

% zmena zamestnanosti                           podporené podniky 
                               nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

  -19,5% 
 +17,6% 

Zmena zamestnanosti                                podporené podniky 
                               nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

 -1,91 
 +0,76 

Úroveň účelovosti   N/A 

Účinnosť opatrenia na úrovni podniku   negatívna 

Zdroj: IL MPRV SR, vlastné prepočty 

Opatrenie 122 malo negatívny vplyv na zamestnanosť. Medzi rokmi 2010 a 2015 zamestnanosť klesla 
u podporených podnikov, na druhej strane u nepodporených zamestnanosť stúpla. U podporených 
podnikov bol však pokles zamestnanosti na úrovni – 1,91 u nepodporených podnikov zamestnanosť 
stúpla o 0,76 na podnik. Opatrenie 122 znížilo za sledované obdobie zamestnanosť v priemere o -2,67 
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zamestnanca na podnik. Na úrovni programu opatrenie 122 znížilo zamestnanosť o 884 pracovných 
miest.  

Hypotéza č.122.3 Investičná podpora pozitívne ovplyvnila diverzifikáciu tovarov a služieb 
produkovaných lesníckymi subjektami 

Hypotéza č.122.3 bola overená prostredníctvom kvalitatívnej analýzy s použitím kvalitatívnych údajov 
získaných dotazníkovou metódou. Údaje sú uvedené v dokumente „Vyhodnotenie dotazníka – Lesné 
hospodárstvo“ a v dokumente Zápis z rokovania fokusovej skupiny pre lesné hospodárstvo. 

Tab. č. 122/6: Účinky opatrenia 122 na diverzifikáciu tovarov a služieb produkovaných lesníckymi subjektami 

Dotazníková otázka Mala investičná podpora pozitívny vplyv na zvýšenie diverzifikácie produkcie 
podporených subjektov? 

Odpoveď ANO NIE Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 80,0 % 6,7 % 13,3 % 

 

Doplňujúca dotazníková 
otázka 

Ak je odpoveď „ANO“ špecifikujte aké nové tovary a služby sa zaviedli na trh? 

Odpoveď Zhodnocovanie zvyškov 
po ťažbe, produkcia LRM 

Nové služby, najmä 
služby pre cudzích 

Žiadne nové tovary a 
služby resp. žiadna 

odpoveď 

Percentuálny podiel 70,0 % 3,3 % 26,7 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Z výsledkov kvalitatívnej analýzy vyplýva, že účinok opatrenia 122 na diverzifikáciu tovarov a služieb 
produkovaných lesníckymi subjektami (neštátne lesnícke subjekty) bol pozitívny. V dotazníkovom 
prieskume sa na tom zhodlo 80% opýtaných, čo možno pokladať za signifikantnú masu pre vyslovenie 
záveru, že testovaná hypotéza sa potvrdila. Tento záver podporuje aj fakt, že iba 6,7 % respondentov 
odpovedalo negatívne. V rámci kvalitatívnej analýzy sa tiež zistilo, že podporené subjekty vytvárali 
nové tovary a služby najmä v oblasti zhodnocovania zvyškov po ťažbe a v produkcii LRM. Zhodlo sa na 
tom až 70 % respondentov, zatiaľ čo druhá najčastejšie uvádzaná oblasť nazvaná vytváranie nových 
služieb, najmä služieb pre cudzích sa v prieskume prezentovala iba v 3,3 % odpovedí. Pre objektívny 
záver testovania tejto hypotézy treba ešte uviesť aj fakt, že až 26% respondentov neoznačilo žiadne 
nové tovary a služby alebo nevedelo odpovedať.  

Vzhľadom na uvedené závery kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č.122.3 možno konštatovať, že 
platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA, keďže viac ako 75 % respondentov sa zhodlo na tom, že toto 
opatrenie malo pozitívy vplyv na zvýšenie diverzifikácie produkcie podporených subjektov. 

 
Hypotéza č.122.4 Investičná podpora posilnila trhové príležitosti pre neštátny lesnícky sektor 

Hypotéza č.122.4 bola overená prostredníctvom kvalitatívnej analýzy, na základe údajov získaných 
dotazníkovou metódou. Údaje sú uvedené v dokumente „Vyhodnotenie dotazníka – Lesné 
hospodárstvo“. 

Tab. č. 122/7: Účinky opatrenia 122 na posilnenie trhových príležitostí v neštátnom lesníckom sektore 

Dotazníková otázka Mala investičná podpora pozitívny vplyv na posilnenie trhových príležitostí 
podporených subjektov? 

Odpoveď ANO NIE Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 83,3 % 6,7 % 10,0 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Na základe výsledkov kvalitatívnej analýzy bol hodnotený aj vplyv opatrenia 122 na posilnenie trhových 
príležitostí podporených subjektov. V dotazníkovom prieskume až 83,3 % opýtaných vyslovilo 
stanovisko, že investičná podpora mala pozitívny vplyv na posilnenie trhových príležitostí neštátnych 
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lesníckych subjektov. Pri tom iba 6,7 % respondentov odpovedalo „NIE“ a 10 % opýtaných sa nevedelo 
k tejto téme vyjadriť. 

Vzhľadom na uvedené závery kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č.122.4 možno konštatovať, že 
platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA, keďže viac ako 75 % respondentov sa zhodlo na tom, že toto 
opatrenie malo pozitívy vplyv na posilnenie trhových príležitostí podporených lesníckych 
podnikateľských subjektov. 

Hypotéza č.122.5 Investičná podpora zvýšila ekonomickú a následne hospodársku hodnotu lesov 

Hypotéza č.122.5 patrí ku komplexnejším hypotézam, preto bola jej platnosť testovaná širšou škálou 
vzájomne prepojených dát a informácií. Na jej overenie sa použila kvalitatívna analýza s využitím 
údajov získaných dotazníkovou metódou a analýzou názorov získaných prostredníctvom Fókusovej 
skupiny pre lesné hospodárstvo. Údaje sú uvedené v dokumente „Vyhodnotenie dotazníka – Lesné 
hospodárstvo“ a v dokumente Zápis z rokovania Fókusovej skupiny pre lesné hospodárstvo. 

Tab. č. 122/8: Účinky opatrenia 122 na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 

Dotazníková otázka Mala investičná podpora pozitívny vplyv na zvýšenie ekonomickej hodnoty 
neštátnych lesov (najmä na zníženie výrobných nákladov)? 

Odpoveď ANO NIE Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 96,7 % 0 % 3,3 % 

 
Dotazníková otázka Zlepšila sa hospodárska situácia najmä konkurencieschopnosť podporených 

subjektov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2007? 

Odpoveď ANO NIE Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 93,3 % 3,3 % 3,3 % 

 

Doplňujúca dotazníková 
otázka 

Ak je odpoveď „ANO“ špecifikujte zlepšenie z ekonomického hľadiska. 

Odpoveď Udržanie 
ekonomických 
ukazovateľov 

Rast tržieb Zníženie nákladov 
zlepšenie 

konkurencieschop. 

Iné a Žiadna 
odpoveď 

Percentuálny podiel 60,0 % 13,3 % 3,3 % 23,3 % 

 

Doplňujúca dotazníková 
otázka 

Ak je odpoveď „ANO“ špecifikujte zlepšenie z rozvojového hľadiska. 

Odpoveď Nové technológie a 
produkty 

Dopravné sprístupnenie 
lesa a nákup technológii 

na odvoz dreva  

Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 70,0 % 3,3 % 26,7 % 

 

Dotazníková otázka Ktoré investície (aktivity) v rámci opatrenia 122 mali najvýznamnejší vplyv na 
zvýšenie hospodárskej hodnoty neštátnych lesov – možnosť označiť aj viac 
aktivít)? 

Odpoveď Nákup lesnej 
techniky, 

zariadení a 
technológií 

Výstavba a 
rekonštrukcia 

zariadení 
slúžiacich LH 

Investície do 
rozvoja 

informačných 
systémov 

Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 93,3 % 73,3 % 3,3 % 3,3 % 

 

Dotazníková otázka Aké množstvo z podporených investícii by neštátny lesnícky sektor realizoval aj 
bez investičnej podpory z PRV SR 2007-2013? 

Odpoveď Žiadnu 1/4 1/2 3/4 Všetky Neviem 

Percentuálny podiel 73,3 % 13,3 % 10 % 0 % 0 % 3,3 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 
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Vzhľadom na nedostatok relevantných ekonomických podkladov a dát z podnikateľského prostredia 
definovaného ako „neštátny lesnícky sektor“ sa pre testovanie tejto hypotézy použila sústava 
informácií získaná dotazníkovým prieskumom a komunikáciou vo Fókusovej skupine Lesné 
hospodárstva. Výstupy týchto kvalitatívnych analýz sú agregované vo vyššie uvedenej tabuľke (Tab. 
122/8 Účinky opatrenia 122 na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov). Na základe týchto výsledkov 
kvalitatívnej analýzy bol potom súhrnne zhodnotený vplyv opatrenia 122 na posilnenie hospodárskej 
hodnoty lesov. 

V dotazníkovom prieskume až 96,7 % respondentov potvrdilo, že investičná podpora v opatrení 122 
malo pozitívny vplyv na ekonomickú hodnotu lesov. Pri tom 93,3 % opýtaných odpovedalo, že vplyvom 
opatrenia sa zlepšila hospodárska situácia v lesných podnikoch a to najmä ich konkurencieschopnosť. 
Zlepšenie bolo definované ako udržanie ekonomických ukazovateľov (60%), rast tržieb (13,3%) či 
zníženie nákladov a zlepšenie konkurencieschopnosti (3,3%). Z rozvojového hľadiska bol pozitívny efekt 
definovaný ako investovanie do nových technológií a produktov (70%) a sprístupnenie lesa spojené s 
nákupom technológií na odvoz dreva (3,3%). Mimoriadne dôležitá a signifikantná bola odozva 
respondentov na otázku, ktoré investície boli najvýznamnejšie pre zvyšovanie hospodárskej hodnoty 
lesa. Tu bola za najpodstatnejšiu označená investícia do nákupu lesnej techniky, zariadení a technológií 
(93,3%) a hneď za ňou nasledovala investícia do výstavby a rekonštrukcie zariadení slúžiacich lesnému 
hospodárstvu (73,3%). S vyhodnotením pravdivosti tejto hypotézy súvisí aj mimoriadne dôležitá otázka 
a to, aké množstvo z podporených investícií by lesnícke subjekty realizovali bez podpory z PRV, to je 
totiž rozhodujúci parameter logickosti, efektívnosti a hospodárnosti a účelnosti celého opatrenia 122. 
Z tohto analytického prieskumu vyšli mimoriadne dôležité závery. Bez investičnej podpory z PRV by 
lesnícke subjekty nemali investičné prostriedky na posilňovanie hospodárskej hodnoty lesa. Takýto 
poznatok má až 73,3% respondentov, ktorí odpovedali že bez PRV by nerealizovali žiadnu investíciu. 
Rovnako signifikantný je aj výsledok, že iba 10 % respondentov si myslí, že bez podpory PRV by sa 
zrealizovala polovica investičných projektov a to je maximum „optimizmu“ v tejto oblasti, ktorá bola 
zaznamenaná. Z hľadiska logiky prieskumu to súčasne znamená že 90% respondentov si nemyslí, že by 
sa polovica projektov zrealizovala bez podpory PRV. Z uvedeného vyplýva, že neštátny lesnícky sektor 
je investične hlboko poddimenzovaný a bez investičnej podpory realizovanej cez opatrenie 122 by 
neštátne lesnícke subjekty neboli schopné investovať do lesného majetku, tým by neboli schopné ani 
zvyšovať hospodársku hodnotu lesov.  

Vzhľadom na uvedené závery kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č.122.5 možno konštatovať, že 
platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA. 

Súhrnný výsledok testovania hypotéz stanovených pre opatrenie 122 je zosumarizovaný v 
nasledujúcej tabuľke: 

Hypotéza číslo Záver z testovania hypotéz 

POTVRDENÁ ČIASTOČNE POTVRDENÁ NEPOTVRDENÁ 

č.122.1 X - - 

č.122.2 X   

č.122.3 X - - 

č.122.4 X - - 

č.122.5 X - - 

Testovaním hypotéz bolo zistené, že opatrenie 122 prispelo k rastu príjmov subjektov neštátnych 
vlastníkov lesov, ktorí získali túto investičnú podporu. Následne poskytnutá investičná podpora 
pozitívne ovplyvnila diverzifikáciu tovarov a služieb produkovaných neštátnymi lesníckymi 
subjektami a súčasne toto opatrenie zvýšilo trhové príležitosti a posilnilo prístup podporených 
lesných podnikov (subjektov) na trh. Súhrnne možno konštatovať, že toto opatrenie významnou 
mierou prispelo k zvýšeniu hospodárskej hodnoty podporených neštátnych lesníckych subjektov. 
Súčasne sa potvrdila vysoká akceptácia opatrenia 122 v lesníckej komunite, lebo bez tejto investičnej 
podpory by lesnícke subjekty nemali šancu zvyšovať hospodársku hodnotu lesného majetku. 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

199 

 

 
Zodpovedanie spoločných hodnotiacich otázok 

HO č.15 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov? 

Hodnotiace kritériá:  

Zmena produkcie alebo využívanie výrobných faktorov efektívnejším spôsobom vedie k zmene skladby 
základných produktov 

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Podiel lesných podnikov zavádzajúcich nové produkty a/ alebo techniky 

Podniky využívajú viac alternatívnych aktivít a v konečnom dôsledku sa zvýšila pridaná hodnota 

Ukazovateľ pre kritérium: 

- Počet podporených podnikov, ktoré zaviedli alternatívne aktivity  
- Podiel podporených podnikov s výraznou časťou obratu (viac ako 10%) z alternatívnych aktivít 

Príjem lesných podnikov sa zvýšil, produktivita práce sa zvýšila vplyvom podpory 

Ukazovateľ pre kritérium: 

- Čistá pridaná hodnota v podporených podnikoch  
- Tvorba pracovných miest  

  

Odpoveď na HO č.15: 

Odpoveď na otázku „Ako a do akej miery prispelo opatrenie 122 k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
podporených podnikov“ je možné rámcovo zhrnúť nasledovnou charakteristikou vychádzajúcou zo 
záverov testovania hypotéz. Výstupom z tohto testovania bol záver, že opatrenie 122 prispelo k rastu 
príjmov subjektov neštátnych vlastníkov lesov, investičná podpora pozitívne ovplyvnila diverzifikáciu 
tovarov a služieb produkovaných neštátnymi lesníckymi subjektami a súčasne toto opatrenie zvýšilo 
trhové príležitosti a posilnilo prístup podporených lesných podnikov (subjektov) na trh. Súhrne, toto 
opatrenie zlepšilo konkurencieschopnosť lesných podnikov a prispelo k zvýšeniu hospodárskej hodnoty 
lesov. 

Subjekty, ktoré sa zapojili do tohto opatrenia využili investície na zmenu produkcie t.j. na vyhľadávanie 
nových tovarov a služieb a ich zavádzanie do svojich podnikateľských schém. Z celkového počtu 
podporených subjektov (365) zaviedlo nové postupy 158 subjektov t.j. 43 %, a nové produkty 18 
subjektov, čo predstavuje 5 %.  

Investičná podpora mala motivovať lesné podniky aj k využívaniu alternatívnych aktivít, aby sa tým 
zvyšovala pridaná hodnota. V tejto súvislosti možno konštatovať, že iba 46 podporených subjektov 
zaviedlo nové ekonomické aktivity. V 12 prípadoch boli zavedené nové ekonomické aktivity s obratom 
viac ako 10% a v 34 prípadoch boli zavedené nové ekonomické aktivity s obratom menším ako 10%.  

Posúdenie podielu podporených podnikov na trhu nebolo z existujúcich dát možné. Z výsledkov 
dotazníkového prieskumu však vyplýva, že až 83,3 % respondentov konštatovalo, že opatrenia 122 
malo pozitívny vplyv na posilnenie trhových príležitostí. 

Opatrenie 122 malo pozitívny účinok aj na rast hrubej pridanej hodnoty v podporených lesných 
podnikoch. Z kvantitatívnej analýzy vyplynulo, že v sledovanom období sa zvýšila HPH o 54,3%. Na 
úrovni programu bol dosiahnutý celkový nárast HPH vo výške 21,3 mil. EUR. V prípade absencie 
opatrenia by u podporených podnikoch prišlo k zníženiu HPH o 4 267,- EUR/podnik. Nárast HPH z 
pohľadu účinnosti bol na nižšej úrovni. Za 1 EUR verejných prostriedkov sa dosiahol nárast HPH iba o 
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0,59 centov. Navyše na základe dotazníkového prieskumu bola u prijímateľov odhadovaná 50 % úroveň 
mŕtvej váhy, ktorá má negatívny vplyv na hospodárnosť opatrenia.  

Porovnanie dosiahnutých ekonomických výsledkov cez HPH medzi podporenou komunitou a celým 
lesným hospodárstvom vyznieva priaznivo pre podporené subjekty. Kým ich HPH sa v sledovanom 
období zvýšila o 54,3 % v celom lesnom hospodárstve to bolo iba o 42,1%. (Hrubá pridaná hodnota v 
lesoch (zdroj Eurostat): r. 2010 - 226,4 Mil. EUR, r. 2013 - 321,7 Mil. EUR = 42,1% nárast). 

Opatrenie 122 prispelo k poklesu zamestnanosti v podporených podnikoch. Podporené podniky znížili 
zamestnanosť menej v priemere o 2,67 pracovných miest na podnik. Na úrovni programu bol účinok 
opatrenia 122 celkovo 884 zrušených pracovných miest. Znižovanie počtu pracovných miest spôsobilo 
zavádzanie novej lesnej techniky a racionalizácia hlavných lesníckych činností. 

Výsledky dotazníkového prieskumu spojeného s týmto opatrením však priniesli ďalšie významné 
informácie deklarujúce spôsob a mieru v akej opatrenie 122 prispelo k zlepšeniu 
konkurencieschopnosti podporených lesníckych subjektov. 

Z výsledkov kvalitatívnej analýzy informácií a dát z dotazníkového prieskumu vyplýva že: 
Účinok opatrenia 122 na diverzifikáciu tovarov a služieb bol pozitívny. V dotazníkovom prieskume sa 
na tom zhodlo 80% respondentov. Podporené subjekty vytvárali nové tovary a služby najmä v oblasti 
zhodnocovania zvyškov po ťažbe a v produkcii LRM.  

Vplyv opatrenia 122 na posilnenie trhových príležitostí podporených subjektov bol tiež hodnotený 
veľmi pozitívne. Až 83,3 % participantov prieskumu vyslovilo stanovisko že investičná podpora mala 
pozitívny vplyv na posilnenie trhových príležitostí neštátnych lesníckych subjektov.  

Opatrenie 122 malo jednoznačne pozitívny vplyv na zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesa. Svedčia o 
tom nasledovné dáta a informácie z dotazníkového prieskumu. Takmer 97 % respondentov potvrdilo, 
že investičná podpora (op.122) mala pozitívny vplyv na ekonomickú hodnotu lesov. Pri tom 93,3 % 
opýtaných odpovedalo, že vplyvom opatrenia sa zlepšila hospodárska situácia v lesných podnikoch a 
to najmä ich konkurencieschopnosť. Zlepšenie bolo definované ako udržanie ekonomických 
ukazovateľov (60%), rast tržieb (13,3%)či zníženie nákladov a zlepšenie konkurencieschopnosti (3,3%). 
Z rozvojového hľadiska bol pozitívny efekt definovaný najmä ako investovanie do nových technológií a 
produktov (70%). 

Pre celkové vyhodnotenie efektívnosti a účelnosti opatrenia 122 mal veľký význam prieskum zameraný 
na otázku, ktorá z aktivít (investičných smerovaní) bola najvýznamnejšia pre lesníctvo t.j. pre 
zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesa. Za najpodstatnejšiu označená investícia do nákupu lesnej 
techniky, zariadení a technológií (93,3%) a hneď za ňou nasledovala investícia do výstavby a 
rekonštrukcie zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu (73,3%).  

Rovnako, mimoriadne dôležitými sú aj informácie, aký rozsah investícií by lesnícke subjekty realizovali 
bez podpory tejto aktivity z PRV SR 2007-2013. Z tohto prieskumu vyšiel mimoriadne závažný a dôležitý 
výsledok. Bez investičnej podpory z PRV by lesnícke subjekty nemali investičné prostriedky na 
posilňovanie hospodárskej hodnoty lesa. Takýto poznatok má až 73,3% respondentov, ktorí odpovedali 
že bez PRV by nerealizovali žiadnu investíciu. Rovnako signifikantný je aj výsledok, že iba 10 % 
respondentov si myslí, že bez podpory PRV by sa zrealizovala polovica investičných projektov. Z 
hľadiska logiky prieskumu to súčasne znamená, že 90% respondentov si nemyslí, že by sa polovica 
projektov zrealizovala bez podpory PRV. Z uvedeného vyplýva, že neštátny lesnícky sektor je investične 
hlboko poddimenzovaný a bez investičnej podpory realizovanej cez opatrenie 122 by lesnícke subjekty 
neboli schopné investovať do lesného majetku. V konečnom dôsledku to znamená, že by neboli 
schopné ani zvyšovať hospodársku hodnotu lesov.  

Na základe všetkých dostupných informácií, syntetizovaných v tomto dokumente možno konštatovať, 
že opatrenie 122 významnou mierou prispelo k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov a to najmä tým, že im vytvorilo investičný rámec, ktorý si väčšina týchto subjektov za 
normálnych okolností nedokáže vytvoriť ani za niekoľkoročné obdobie. Súčasne im táto investičná 
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podpora umožnila využiť svoje finančné zdroje (aj investičné) na intenzívnejšie financovanie ďalších 
lesníckych činností, najmä podporných opatrení trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Týmto 
spôsobom sa výrazne zvýšila konkurencieschopnosť podporených subjektov oproti iným 
nepodporeným subjektom.  

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, 
nepodporených subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Udržateľné hospodárenie zahŕňa zlepšenie v prístupe, zníženie rizík požiaru, druhovú skladbu 
novej výsadby, investície týkajúce sa tvorby habitátu alebo jeho zlepšenia, ochranu proti 
povodniam a proti pôdnej erózii 

 

Odpoveď na hodnotiaci otázku č.20: 

Implementácia oparenia 122 mala pozitívne účinky aj na os 2 a to s nasledovných dôvodov: 

1. Používaním modernejšej techniky a technológií pri hlavných lesníckych činnostiach (ťažba, 
približovanie, manipulácia a odvoz dreva) sa znížilo riziko ekologických havárií (únik 
nebezpečných látok napr. phm zo starých traktorov či nákladných aut).  

2. Zníženie devastačných účinkov na krajinu, prírodu, pôdu a podzemné a povrchové vody 
využívaním moderných technológií pri lesníckych činnostiach, ktoré sú citlivejšie k prírodnému 
prostrediu a bezpečnejšie z ekologického hľadiska. 

3. Zlepšenie pracovných podmienok pre obsluhu techniky (nové stroje majú lepšie ergonomické 
parametre) a ich obsluha menej zaťažuje ľudský organizmus. 

4. Využívanie moderných dopravných prostriedkov (SUV áut) pre transport pracovníkov 
zabezpečujúcich lesnícke činnosti v teréne sa zlepšia aj pracovné podmienky pre túto skupinu 
zamestnancov. 
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123 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva 

Pre opatrenie M123 bol v programe stanovený nasledovný operačný cieľ: 

Zlepšiť primárne spracovanie a predajnosť produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
podporou zlepšenia efektivity, spracovania obnoviteľných zdrojov energie, podporou nových 
technológií a využitia nových trhov. 

Tento cieľ sa mal napĺňať predovšetkým prostredníctvom: 

 zavádzania nových produktov do výroby; novej techniky/technológií; 

 zlepšovania kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch; 

 zavádzania a rozširovania informačných a komunikačných technológií; 

 spracovania obnoviteľných zdrojov energie. 

Potreby vzťahujúce sa k opatreniu č. 123, ktoré sú uvedené v stratégii PRV: 

 vyššie úrovne investícií do modernizácie potravinársko-spracovateľských systémov; 

 nové investície do pridanej hodnoty poľnohospodárskych výrobkov;  

 propagácia a podpora výroby nových typových/regionálnych výrobkov. 

Opis opatrenia zahŕňa analýzu potrieb v rôznych spracovateľských sektoroch, ktorá uvádza, že pokrok 
k naplneniu cieľa opatrenia bude vyžadovať nasledovné:  

 modernizáciu a obstaranie novej technológie pre spracovateľský priemysel; 

 výrobu a predaj nových výrobkov, hlavne bioprodukty, priemyselné výrobky, bio palivá a 
biomasu;  

 potraviny s vyššou úrovňou spracovania (polotovary, ready-made meals); 

 vyššiu energetickú efektívnosť;  

 moderné veľkosklady a skladové kapacity;  

 vyššiu produkciu kvalitných osív;  

 koncentráciu spracovateľských kapacít. 

Výskyt týchto potrieb naprieč podporovanými sektormi je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
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Mäso a mäsové výrobky X X X     

Mlieko a mliečne výrobky X X X     

Hydina a vajcia X X X  X   

Prírodný med  X      

Obilniny a produkty mlynského priemyslu, 
strukoviny a olejniny 

X X  X  X  

Ovocie a zelenina  X X  X X   

Zemiaky, sadivá a osivá     X X  

Liečivé rastliny a koreniny X       

Hrozno a víno        X 

Lesné hospodárstvo X X      

Obnoviteľné zdroje energie  X      

Je zrejmé, že najčastejšie sa vyskytujúce potreby sa týkajú novej technológie spracovania a vývoja 
nových produktov. Opis tohto opatrenia tiež poukazuje na prierezovú potrebu znížiť negatívne dosahy 
spracovania potravín na životné prostredie, zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ, posilniť úlohu 
malých a stredných podnikov na vidieku a prispieť k vyváženejšiemu rozvoju regiónov. 
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Koncepčný model 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 123 

- vyššie úrovne investícií do modernizácie potravinársko-
spracovateľských systémov; 

- nové investície do pridanej hodnoty poľnohospodárskych 
výrobkov a výrobkov lesného hospodárstva;  

- propagácia a podpora výroby nových typových/regionálnych 
výrobkov;  

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- zavádzanie výroby nových 
produktov; novej 
techniky/technológií; 

Investície do technického a technologického vybavenia pre 
spracovanie poľnohospodárskych produktov, obnova/výstavba 
objektov výrobných prevádzok, dopravné prostriedky  

- zlepšovania kvality výrobkov, ich 
marketingu a odbytu na nových 
trhoch; 

Investície do technického a technologického vybavenia pre 
spracovanie poľnohospodárskych produktov, obnova/výstavba 
objektov výrobných prevádzok, dopravné prostriedky 

- rozšírený priamy predaj Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 
určených pre priamy predaj  

- zvýšenie spracovania 
obnoviteľných zdrojov energie 

Investície do technického a technologického vybavenia pre 
spracovanie produktov OZE, obnova/výstavba objektov výrobných 
prevádzok 

- zefektívnenie spracovania 
surového dreva pred 
priemyselným spracovaním 

Investície do technického a technologického vybavenia pre 
spracovanie produktov lesného hospodárstva, obnova/výstavba 
objektov výrobných prevádzok, dopravné prostriedky 

 

Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Na opatrenie 123 bolo vyhlásených celkom päť výziev. Prvá výzva č. 2008/PRV/1 bola vyhlásená v 
období február až apríl 2008 a druhá výzva č. 2012/PRV/21 (pre spracovateľov lesných produktov) bola 
vyhlásená v období 01.02.2012 – 29.02.2012. Tretia výzva č. 2012/PRV/22 (pre spracovateľov lesných 
produktov) bola vyhlásená 14.12.2012 (od 22.04.2013 do 03.05.2013), štvrtá výzva č. 2013/PRV/30 
(pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov) bola vyhlásená 26.06.2013 (od 02.12.2013 do 
27.12.2013) a piata výzva č. 2014/PRV/34 (pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov) bola 
vyhlásená 28.01.2014 (od 27.01.2014 do 28.08.2014).  

 
Bodovací systém  

Systém pre výber projektov bol použitý na podporu projektov s „dobrou kvalitou“, ďalej na projekty, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov PRV, inovatívne projekty, projekty v nasledovných sektoroch: 
spracovanie produktov ekologického poľnohospodárstva, produktov živočíšnej a rastlinnej výroby, 
ovocia a zeleniny, obnoviteľné zdroje energie, prvotné spracovanie surového dreva, spracovanie 
nedrevných lesných produktov, projekty zamerané na priamy predaj, projekty predložené mikro/ 
malými podnikmi, projekty, ktoré udržujú/ vytvárajú pracovné miesta, projekty zamerané na zlepšenie 
v oblasti informačných a komunikačných technológií a obnovu budov, projekty v okresoch s vysokou 
alebo vyššou mierou nezamestnanosti. 

Rozsah zacielenia výberového systému je zhrnutý v nižšie uvedenej tabuľke. (X označuje roky, v ktorých 
boli zamerané na rôzne typy investičných/ príjemcov/ oblastiach) 
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08 X  X X     X  X 

09 X  X X     X  X 

12  X X X X X X X X X  

13 X   X  X X X X X  

14 X     X X  X X  

Najväčšia váha bola daná na kvalitatívne hodnotenie (32 - 40 bodov vo výzvach v r. 2012, 2013 a 2014) 
a kvalitu projektov "projekt spĺňa ciele PRV" (40 bodov v roku 2008 -2009). Predpokladaná hypotéza je, 
že RO chcel podporiť dobre pripravené/naplánované projekty a projekty, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
cieľov programu. Avšak tieto kritériá možno považovať skôr za základné podmienky pre získanie 
nároku, preto nie je jasné, prečo im bolo potrebné prideliť takú vysokú váhu v procese výberu 
projektov. 

Zostávajúca časť systému výberu projektov bola použitá na podporu piatich hlavných rozvojových tém: 

Podpora investícií do spracovania špecifických produktov. Vo výzve r. 2008 a 2009 bodovací systém 
prideľoval rôznu úroveň bodov projektom v závislosti od typu sektora spracovania. Väčšia váha bola 
kladená na spracovanie produktov živočíšnej výroby. Vo výzve v roku 2013 boli vyššie preferencie (max 
24 bodov) alokované projektom na spracovanie ovocia a zeleniny a vo výzve v roku 2014 sa preferencie 
vrátili do živočíšnej výroby. Bodové zvýhodnenie projektov zameraných na spracovanie produktov 
živočíšnej výroby a spracovanie ovocia a zeleniny bolo pravdepodobne dané potrebou nadviazať na 
opatrenie 1.1, kde bol kladený dôraz na rozšírenie primárnej výroby týchto produktov. 

Podpora investícií do procesu spracovania. Silné preferencie (20 -25 bodov) boli kladené na investície 
do technológií spracovania a objektov výrobných prevádzok po celú dobu implementácie opatrenia. 
Predpokladaná hypotéza je, že toto sú najdôležitejšie rozvojové potreby pre zlepšenie 
konkurencieschopnosti, napríklad v porovnaní s investíciami do zlepšenia hygieny alebo do ochrany 
životného prostredia. 

Podpora investícií do priameho predaja a mikro/malých podnikov. Vo výzve v roku 2012 bola silná 
preferencia (35 bodov) kladená na investície do technológií a zariadení pre priamy predaj. V rovnakej 
výzve bola taktiež silná preferencia (max. 30 bodov) venovaná investíciám mikro a malých podnikov. 
Predpokladá sa, že hypotéza bola, že investície do výstavby a vybavenia priamych predajných miest a 
zariadení a vybavenia pre prípravu produktov pre priamy predaj umožnili poľnohospodárom a 
spracovateľom potravín získať pridanú hodnotu vo všetkých fázach potravinového reťazca. Okrem 
toho priamy predaj umožnil podporeným subjektom získať spätnú väzbu od svojich zákazníkov. 
Predpokladá sa, že logika pre zameranie sa na mikro a malé podniky bola dosiahnuť širšiu geografickú 
distribúciu tvorby zamestnanosti.  

Podpora investícií do okresov s vyššou mierou nezamestnanosti a projektov, ktoré budú udržiavať 
alebo vytvárať pracovné miesta. V posledných 3 výzvach preferencie (7- 15 bodov) dostávajú projekty 
umiestnené v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti a projekty, ktoré budú udržiavať alebo 
vytvárať pracovné miesta. Predpokladá sa, že hypotéza bola, že to pomôže vytvoriť lepšiu rovnováhu 
pracovných príležitostí medzi regiónmi, zlepšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach a znížiť odliv 
obyvateľstva z vidieka.  
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Zacielenie investícií do vývoja a výroby nových produktov a zavádzania nových technológií 
spracovania. V prvých dvoch výzvach boli dané nízke preferencie (5 bodov) k inovatívnym investíciám. 
V odôvodnení strategických priorít programový dokument uvádza, že zlepšenie primárneho 
spracovania sa dosiahne najmä vďaka zavedeniu a výrobe nových produktov. Hypotéza je, že vývoj a 
výroba nových produktov vytvára príležitosť rozšíriť výrobu produktov s vyššou hodnotou. V opise 
opatrenia sa uvádza, že osobitná pozornosť sa bude venovať zavedeniu nových technológií, čo 
predstavuje dôležitý nástroj na zlepšenie kvality výrobkov a zníženie spracovateľských nákladov. Z 
uvedeného vyplýva, že uprednostňovanie inovačných projektov sa zdá byť pomerne nízke. Určitou 
výnimkou bola výzva v roku 2012 (2012/PRV/22) určená pre spracovateľov lesných produktov, kde bola 
daná veľmi vysoká preferencia (46 bodov) na projekty zamerané na výrobu palív z biomasy. 

Na základe vyššie uvedenej analýzy nasledovná tabuľka uvádza kategorizáciu zacielenia uvedených tém 
(alebo priorít) do vysokej, strednej a nízkej váhy. 

Témy 
Váha 

Vysoká Stredná Nízka 

Spracovanie produktov živočíšnej výroby  X   

Spracovanie ovocia a zeleniny   X  

Investície do spracovateľskej technológie a zariadení  X   

Investície do špecifických geografických oblastí   X  

Investície do priameho predaja a malých projektov  X7   

Investície do vývoja a výroby nových produktov a novej 
technológie8 

  X 

 
Dosiahnuté výstupy 

V priebehu všetkých piatich výziev bolo k 31.12.2015 prijatých a registrovaných v IS PPA: 862 ŽoNFP, 
objem žiadaných finančných prostriedkov predstavoval celkom cca 366,916 mil. EUR, t. j. 163 % z limitov 
verejných výdavkov na celé programové obdobie pre toto opatrenie. K tomuto dátumu bolo 
nakontrahovaných 445 projektov v sume 221 711 070,- EUR, čo predstavuje až 99 %-né kontrahovanie.  

Z celkového počtu 445 schválených projektov v rámci tohto opatrenia bolo 392 z potravinárstva a 53 z 
lesníctva. Objem celkových investícií alokovaných do oblasti potravinárstva činil až cca 97 % z celkového 
objemu investícií tohto opatrenia. „Vyplatené verejné výdavky spolu“ na jeden podnik v potravinárstve 
boli cca 5,2-krát vyššie ako v oblasti lesníctva. 

Celkovo bolo v rámci opatrenia 123 schválených 445 projektov so sumou schválených verejných zdrojov 
221 711 070,- EUR. V rámci prechodných opatrení bolo z výzvy č. 2014/PRV/33 vybraných 46 projektov 
so schváleným príspevkom v celkovej výške 9 449 671,- EUR, ktorá bude financovaná z PRV SR 2014-
2020. Zo schválených projektov nebolo finančne podporených 14 projektov, ktoré budú výhradne 
financované z nového programového rozpočtu. V rámci opatrenia 123 boli realizované platby v hodnote 
207 798 626,17 EUR, avšak 6 podporených projektov bolo zrušených a vyplatené verejné prostriedky 
vo výške 7 059 833,36 EUR budú vrátené späť. Z toho dôvodu pre potreby hodnotenia boli brané do 
úvahy iba projekty, u ktorých boli realizované platby verejných prostriedkov do 31.12.2015. K 
31.12.2015 bolo podporených celkovo 432 projektov v celkovej sume verejných výdavkov 200 738 
792,81 EUR. Na základe uzatvorených zmlúv bolo k 31.12.2015 podporených 359 podnikateľských 
subjektov, z toho 53 subjektov z lesníckeho sektora.  

                                                           
7 Iba výzva č. 2012/PRV/21  
8 Vrátane IKT 
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Tab. č. 123/1: Podporené projekty v rámci opatrenia 1.2 (123) podľa druhu odvetvia k 31.12.2015 

Druh činnosti 
Počet podnikov, ktorým 
bola poskytnutá pomoc 

Vyplatené verejné 
výdavky (tis. EUR) 

Potravinárstvo 306 194 168,95 

Lesníctvo 53 6 569,84 

SPOLU 359 200 738,79 
Zdroj: PPA 

Tab. č. 123/2: Schválené žiadosti na spracovanie, marketing a vývoj podľa druhu odvetvia k 31.12.2015 

Druh odvetvia 
Počet schválených žiadostí 

Spracovanie/marketing Vývoj SPOLU 

Poľnohospodárstvo 0 0 0 

Lesníctvo 38 15 53 

Potravinárstvo 224 168 392 

Zmiešané 0 0 0 

SPOLU 262 183 445 
Zdroj: PPA 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované aktivity Vstupy (celkové verejné 
výdavky, počet projektov) 

Charakteristika podporených aktivít 

Výstupy (celkové investície, počet projektov, 
podnikov, priemerná výška NFP/projekt) 

Sumarizácia hlavných výstupov 

Investície do zavádzania 
výroby nových produktov; 
novej techniky/technológií 

 

 

Počet projektov: 183 

Celkové verejné výdavky: 
104 555 tis. EUR 

Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 571 tis. EUR 

 

Investície do nových technických a technologických 
vybavení pre spracovanie poľnohospodárskych 
produktov, do obnovy/ výstavby objektov 
výrobných prevádzok, skladov, nákup dopravných 
prostriedkov 

Počet projektov: 183 

Počet podnikov: 160 z toho 57 mikro, 62 malých, 41 
stredných podnikov 

Oprávnené výdavky celkom: 238 mil. EUR 

Priemer. OV na 1 projekt: 1,3 mil. EUR 

Nové a modernizované 
spracovateľské prevádzky v 
nasledovných sektoroch: 
Hrozno a víno: 27 
Hydina a vajcia: 3 
Lesné hospodárstvo: 13 
Liečivé rastliny a koreniny: 8 
Mäso a mäsové výrobky: 29 
Mlieko a mliečne výrobky: 15 
Obilniny a prod. mlyn. priemyslu, 
strukoviny a olejniny: 21 
OZE: 4 
Ovocie a zelenina: 33 
Prírodný med: 4 
Zemiaky, sadivá a osivá: 5 

Investície do 
spracovania/marketingu 
zlepšovania kvality 
výrobkov, ich marketingu a 
odbytu na nových trhoch 

Počet projektov: 262 

Celkové verejné výdavky: 
96 184 tis. EUR 

Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 476 tis. EUR 

 

Investície do nových technických a technologických 
vybavení pre spracovanie poľnohospodárskych 
produktov, do obnovy/ výstavby objektov 
výrobných prevádzok, odbytových centier, skladov, 
nákup dopravných prostriedkov 

Počet projektov: 262 

Počet podnikov: 233 z toho 103 mikro, 70 malých, 
52 stredných podnikov 

Oprávnené výdavky celkom: 224 mil. EUR 

Priemer. OV na 1 projekt: 743 tis. EUR 

Nové a modernizované 
spracovateľské prevádzky, sklady, 
distribučné cesty, odbytové 
centrá v nasledovných sektoroch: 
Hrozno a víno: 30 
Hydina a vajcia: 3 
Lesné hospodárstvo: 15 
Liečivé rastliny a koreniny: 3 
Mäso a mäsové výrobky: 70 
Mlieko a mliečne výrobky: 24 
Obilniny a prod. mlyn. priemyslu, 
strukoviny a olejniny: 26 
OZE: 24 
Ovocie a zelenina: 34 
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Zemiaky, sadivá a osivá: 4 

Investície do priameho 
predaja  

Počet projektov: 13 

Celkové verejné výdavky: 
345 tis. EUR 

Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 27 tis. EUR 

 

Investície do zariadení predajných miest, obnovy/ 
výstavby objektov pre predaj, technologické 
vybavenie 

Počet projektov: 13 

Počet podnikov: 12 z toho 3 mikro, 6 malých, 3 
stredných podnikov 

Oprávnené výdavky celkom: 799 tis. EUR 

Priemer. OV na 1 projekt: 61 tis. EUR 

Vybudované predajné miesta s 
vybavením, mobilné predajne/ 
dopravné prostriedky v 
nasledovných sektoroch: 
Mäso a mäsové výrobky: 6 
Mlieko a mliečne výrobky: 2 
Ovocie a zelenina: 2 
Med: 1 
Ostatné: 2 

Investície do spracovania 
OZE 

Počet projektov: 28 

Celkové verejné výdavky: 5 
867 tis. EUR 

Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 209 tis. EUR 

 

Investície do zariadení pre štiepkovanie, dopravné 
prostriedky, obnova objektov/skladov  

Počet projektov: 28 

Počet podnikov: 28 z toho 1 mikro, 26 malých, 1 
stredný podnik 

Oprávnené výdavky celkom: 11,7 mil. EUR 

Priemer. OV na 1 projekt: 421 tis. EUR 

Nové linky pre výrobu štiepky z 
dreva, skladové kapacity u 
subjektoch v lesníckom sektore 

Investície do prvotného 
spracovania surového 
dreva 

Počet projektov: 53 

Celkové verejné výdavky: 6 
569 tis. EUR 

Priemerné verejné výdavky 
na 1 projekt: 124 tis. EUR 

 

Investície do zariadení pre prvotné spracovanie 
dreva, dopravné prostriedky, štiepkovanie, obnova 
objektov/skladov  

Počet projektov: 53 

Počet podnikov: 53 (všetky mikro podniky) 

Oprávnené výdavky celkom: 13,5 mil. EUR 

Priemer. OV na 1 projekt: 254 tis. EUR 

Nové dopravné prostriedky, 
traktory, nakladače, nové linky 
pre výrobu štiepky z dreva, 
skladové kapacity u subjektoch v 
lesníckom sektore 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov  

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze boli účinky testované kvantitatívnymi a 
kvalitatívnymi metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  

 

Nové/ modernizované 
spracovateľské prevádzky, 
odbytové centrá, sklady, nové/ 
modernizované zariadenia, 
stroje v potravinárskom sektore 
(celkovo 392 projektov, 
priemerné verejné výdavky na 1 
projekt: 495 tis. EUR, verejné 
výdavky celkom: 194 168 tis. 
EUR) 

Zvýšenie príjmov prostredníctvom 
produkcie nových produktov, 
nižšia nákladovosť výroby, vyššia 
efektivita a produktivita – zlepšená 
konkurencieschopnosť  

U podporených podnikoch sa 
zvýšila HPH (údaj z monitoringu), 
čo malo pozitívny príspevok ku 
zlepšeniu konkurencieschopnosti. 
Čisté účinky budú následne 
kvantitatívne overené.  

Nové predajné miesta (celkovo 
12 podnikov, priemerné verejné 
výdavky na 1 projekt: 27 tis. EUR, 
verejné výdavky celkom: 345 tis. 
EUR) 

Zvýšenie pridanej hodnoty/ vyššie 
predajné ceny 

Nízky záujem (iba 12 podnikov). 
Dôvody: hygienické požiadavky, 
možnosť predávať iba vlastné 
produkty. Keďže väčšina 
spracovateľov má úzku ponuku 
produktov (2-3), prevádzka 
predajne by nebola efektívna.  

Nové/ modernizované  
technické a technologické 
vybavenia lesných podnikov 
určeného pre spracovanie 
surového dreva pred 
priemyselným spracovaním a pre 
produkciu OZE (celkovo 53 
projektov, priemerné verejné 
výdavky na 1 projekt: 124 tis. 
EUR, verejné výdavky celkom: 6 
570 tis. EUR) 

 

Zvýšenie príjmov prostredníctvom 
produkcie nových produktov, 
lepšieho využitia ťažbového 
odpadu na produkciu OZE. 
Investície zabezpečia primeranú 
diverzifikáciu príjmov subjektov 
hospodáriacich na lesnej pôde.  

Nízky podiel projektov pre 
spracovateľov lesných produktov a 
produktov OZE, iba 3,27% z 
celkových vyplatených verejných 
prostriedkov opatrenia 1.2, čo 
znamená minimálny vplyv 
opatrenia na zlepšenie 
hospodárenia lesných podnikov v 
SR. 
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Posúdenie príspevku opatrenia 123 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených projektov k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na základe 
hlavných výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u prijímateľov 
berúc do úvahy externé 
činitele, ktoré môžu znížiť 
príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

 

1 2 3 4 5 

Zavádzanie výroby 
nových produktov; 
novej 
techniky/technológií; 

   X   Vplyv podpory na zmenu 
vo výrobe u podporených 
subjektoch: zavádzanie 
nových produktov bolo 
dosiahnuté v 132 
projektoch (29,7% 
podiel), zavádzanie 
nových postupov bolo 
dosiahnuté v 166 
projektoch (37,3%), v 128 
projektoch neboli 
dosiahnuté žiadne zmeny 
(28% podiel).  

Zlepšovania kvality 
výrobkov, ich 
marketingu a odbytu 
na nových trhoch; 

  x    Prevažná väčšina 
projektov bola zameraná 
na investície do 
technológií, 
prevádzkových objektov. 
Tieto investície mali 
priamo prispieť k 
zlepšeniu spracovania 
poľ. produkcii/kvality 
produktov. Na základe 
údajov z monitoringu PPA 
vyplýva, že iba u 50 
projektov prišlo k 
zlepšeniu kvality 
produkcie (12,6% 
zlepšenie) a u 47 
projektoch sa zvýšil objem 
realizovanej produkcie 
pod značkou kvality (28% 
nárast). Nakoľko bolo iba 
12 projektov zameraných 
na priamy predaj, možno 
považovať príspevok 
podporených projektov k 
požadovanej zmene 
týkajúcej sa zlepšenia 
odbytu za nízky.  
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Prvotné spracovanie 
surového dreva a 
spracovanie 
obnoviteľných 
zdrojov energie 

  x    Relatívne nízke čerpanie 
podpory určenej pre 
spracovateľov lesných 
produktov a produktov 
OZE (3,27% z celkových 
vyplatených verejných 
prostriedkov) nemohlo 
výrazne vyvolať 
požadovanú zmenu.  

 
Zhodnotenie implementácie opatrenia 

Stanovený cieľ pre počet podporených podnikov nebol dosiahnutý. Z plánovaných 454 podnikov bolo 
podporených 357 (78,6 %), pričom je potrebné brať do úvahy aj financovanie 57 projektov z poslednej 
výzvy č. 2014/PRV/34 z PRV SR 2014-2020. Z uvedeného vyplýva, že bodovací systém nebol správne 
nastavený pre splnenie stanovených cieľových hodnôt výstupového ukazovateľa „počet podporených 
podnikov“. Pritom záujem o opatrenie bol zo strany potenciálnych prijímateľov vysoký, z celkových 
podaných žiadostí bolo schválených iba 51,6 %.  

Zvolený bodovací systém bol zameraný hlavne na podporu investícií do spracovania produktov vo 
vybraných sektoroch (hlavne spracovanie produktov živočíšnej výroby) a nie na odbyt a posilnenie 
spracovateľov na trhu. Výnimku predstavuje výzva z r. 2012, kde bol dôraz kladený na výber projektov 
zameraných na investície do technológií a zariadení pre priamy predaj. Tým implementácia opatrenia 
nereagovala na vývoj trhu s domácimi potravinami. Výsledkom bodovacieho systému je zameranie 
väčšiny projektov na investície do spracovateľskej technológie, zariadení a objektov prevádzok, čo 
prispelo k čiastočnému plneniu operačného cieľa opatrenia. A to hlavne v oblasti primárneho 
spracovania produktov poľnohospodárstva, podpory zlepšenia efektivity, podpory nových technológií. 
Na druhej strane dosiahnuté výstupy opatrenia prispeli minimálne k zlepšeniu predajnosti produktov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a využitia nových trhov.  

 
Definícia hypotéz 

Hlavná hypotéza je, že podpora investícií určených na zlepšenie celkovej výkonnosti spracovateľských 
podnikov prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti spracovateľov. V programe je popísaný rozsah 
oprávnených činností, ktoré prispejú k dosiahnutiu stanovených cieľov.  

Prvá úroveň hypotetických výsledkov: väčší podiel moderných spracovateľských systémov, väčšie 
uplatnenie moderných technológií spracovania, širšia škála výrobkov, kvalitnejšie výrobky a viac 
predajní poskytujúcich spotrebiteľom možnosť nakupovať priamo od spracovateľov potravín. 
Predpokladalo sa, že širší sortiment výrobkov bude zahŕňať zdravé, regionálne potraviny a polotovary, 
ale aj liečivé rastliny, produkty lesného hospodárstva, bio-palivá a produkty z biomasy. Okrem 
zlepšenia v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín, by mala lepšia kvalita produktov poskytnúť 
producentom schopnosť lepšie reagovať na zmeny v spotrebiteľských preferenciách.  

Druhá úroveň hypotetických výsledkov prispievajúca k hlavnej hypotéze: výroba širšej škály 
kvalitnejších produktov a priameho predaja by mala viesť k vyšším príjmom u podporených podnikov, 
zatiaľ čo väčšie uplatnenie moderných zariadení a technológií mali znížiť náklady, a preto by sa mala 
hrubá pridaná hodnota podporených podnikov zvýšiť. Tento výsledok v kombinácii s nižšou 
požiadavkou na pracovníkov z dôvodu modernizovanej techniky by mal viesť k vyššej produktivite 
práce. Hodnotenie ex-ante predpovedalo, že toto opatrenie malo podstatne zvýšiť produktivitu práce, 
a to predovšetkým z dôvodu výrazného poklesu zamestnanosti a marginálneho nárastu hrubej 
hodnoty. 
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Tretia úroveň hypotetických výsledkov je, že výroba širšej škály kvalitnejších produktov pri nižších 
nákladoch na výrobné činitele by zlepšila schopnosť podporovaných spracovateľov byť 
konkurencieschopnejší na domácom i exportných trhoch. Dosahom na úrovni celého sektora by bolo 
zvýšenie hodnoty poľnohospodárskeho vývozu, nárast predaja domácich potravín na slovenskom trhu 
a následne zvýšenie príspevku potravinárskeho priemyslu k HDP. 

Skutočná platnosť hlavnej hypotézy bude hodnotená testovaním nasledovných špecifických hypotéz:  

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
analýza 

Kvantitatívna 
analýza 

č. 123.1 Podporené 
investície prispeli k 
rastu príjmov  

Čisté zvýšenie HPH (u 
poľnohospodárskych 
podnikoch ďalšie dva 
ukazovatele: Zisk pred 
zdanením, výsledok 
hospodárenia z hosp.činnosti) 
  

Signifikantný 
rozdiel medzi 
podporenou a 
kontrolnou 
skupinou  

Dotazníkový 
prieskum  

PSM DID 

č. 123.2 Podporené 
investície prispeli k 
tvorbe pracovných 
miest 
 

Zmena zamestnanosti – čistý 
počet vytvorených pracovných 
miest 

Signifikantný 
rozdiel medzi 
podporenou a 
kontrolnou 
skupinou 

- PSM DID 

č. 123.3 Podporené 
investície zvýšili 
produktivitu práce  

 Produktivita práce na 
jedného zamestnanca v 
spracovateľskom priemysle 

Signifikantný 
rozdiel medzi 
podporenou a 
kontrolnou 
skupinou 

- PSM DID 

č. 123.4 Podporené 
investície prispeli k 
rastu príjmov a 
zmenu 
zamestnanosti u 
lesných podnikoch 

Zmena HPH a zamestnanosti u 
lesných podnikoch  
  

Signifikantný 
rozdiel medzi 
podporenou a 
kontrolnou 
skupinou  

Monitoring 
PPA 
Dotazníkový 
prieskum 
Fokusová 
skupina 
Databáza 
NLC 

 

 

Testovanie hypotéz 

Testovanie hypotéz – poľnohospodárske podniky 

Hypotéza č. 123.1 Podporené investície prispeli k rastu príjmov  

Hypotéza č. 123.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID 
(Propensity Score Matching Difference in Differences) a ukazovateľov Hrubá pridaná hodnota (U2560), 
Hospodársky výsledok pred zdanením (U2570), Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 
(U2580). Zdrojom údajov pre analýzu bola databáza Informačné listy MPRV SR. Do analýzy boli 
zahrnuté iba poľnohospodárske podniky, ktoré boli podporené z opatrenia 121 a zároveň aj z opatrenia 
123. Kontrolná skupina poľnohospodárskych podnikov nebola podporená ani v jednom z uvedených 
opatrení. Pre odhad účinkov opatrenia 123 sa výsledky očistili o účinky opatrenia 121. 
Poľnohospodárske podniky získali z opatrení 121 a 123 v priemere 1 095 656,- EUR na podnik, z čoho 
27% (t.j. 294 512,- EUR) bolo poskytnutých z opatrenia 123. Príloha 1 obsahuje postup odhadu 
ekonometrického modelu a použité údaje.  
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Tab. č. 123/3: Účinky opatrenia 123 na HPH v poľnohospodárskych podnikoch – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 123 

HPH /podnik 
U2560 

Zisk pred zdanením 
/podnik 
U2570 

Výsledok 
hospodárenia 
/podnik 
U2580 

Účinok opatrenia (za podnik)  +39 886€ +7 028€ +7 186€ 

% zmena ukazovateľa     podporené podniky 
        nepodporené podniky (kontrol.skupina) 

+38,1%      
+6,4%  

+577,2 %    
+122% 

+33,1%   
-44,7%  

Zmena ukazovateľa podporené podniky 
                               nepodporené podniky 

+52 725€  
+12 839€ 

-327€   
-7 355€ 

-4 420€   
-11 606€ 

Úroveň účelovosti opatrenia (Effectiveness) Veľmi vysoká (>80%) N/A N/A 

Účinnosť opatrenia (efficiency) na úrovni 
podniku  

Veľmi nízka 
(5,4€ podpory pre 
rastu HPH o 1€,  
1€ podpory prispelo 
k 0,18€ rastu HPH) 

Veľmi nízka 
(30,4€ podpory pre 
rast zisku pred 
zdanením 1€/ 
1€ podpory 
prispelo k 0,03€ 
zisku) 

Veľmi nízka 
(29,7€ podpory 
pre rast výsledku 
z hospodárenia o 
1€/ 1€ podpory 
prispelo k 0,03€ 
výsledku hosp.) 

Zdroj: IL MPRV SR, Vlastné výpočty 

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že opatrenie 123 malo na hrubú pridanú hodnotu podnikov 
pozitívny, ale relatívne nízky účinok. Hrubá pridaná hodnota podnikov vzrástla v dôsledku opatrenia 
123 v priemere o 39 886,- EUR. Hrubá pridaná hodnota podporených podnikov vzrástla o 52 725,- EUR, 
kým hrubá pridaná hodnota rovnakých podnikov, ktoré však podporu nedostali, vzrástla o 12 839,- 
EUR.  

V percentuálnom vyjadrení hrubá pridaná hodnota podnikov vzrástla v dôsledku opatrenia 123 o 
31,7%.  

Na úrovni programu celkový účinok opatrenia 123 na nárast hrubej pridanej hodnoty predstavoval   
6,14 mil. EUR (154 podporených podnikov x 39 886,- EUR/podnik).  

Účinnosť (efektívnosť) podpory sa merala na úrovni poľnohospodárskych podnikov ako pomer 
priemernej výšky podpory na podnik (213 459,- EUR) a priemerného dosahu opatrenia na hrubú 
pridanú hodnotu podniku (39 886,- EUR). Dosiahla sa nízka účinnosť podpory, keďže na nárast hrubej 
pridanej hodnoty o 1,- EUR bol potrebná podpora v rámci opatrenia 123 v hodnote až 5,40 EUR (1,- 
EUR podpory spôsobilo nárast hrubej pridanej hodnoty len o 0,18 EUR).  

Z hľadiska účelnosti podpory bola stanovená cieľová hodnota výsledku opatrenia 123 pre rast hrubej 
pridanej hodnoty splnená na 74%. Cieľová hodnota rastu hrubej pridanej hodnoty bola stanovená na 
úrovni 54,2 tisíc EUR/podnik.  

Opatrenie 123 malo slabý, ale pozitívny vplyv na zisk pred zdanením ako aj na výsledok hospodárenia 
z hospodárskej činnosti. Medzi rokmi 2007 a 2015 zisk pred zdanením aj výsledok hospodárenia klesol 
pre podporené aj nepodporené podniky. U podporených podnikov bol však pokles oboch sledovaných 
ukazovateľov nižší než u nepodporených podnikov, čo znamená, že opatrenie 123 malo pozitívny vplyv 
na zisk pred zdanením aj na výsledok hospodárenia (znížilo pokles oboch ukazovateľov). Opatrenie 123 
znížilo pokles zisku pred zdanením o 7 028,- EUR za podnik a výsledok hospodárenia o 7 186,- EUR za 
podnik.  
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Účinnosť podpory bola u oboch ukazovateľov nízka. Na zvýšenie zisku (zníženie straty) o 1,- EUR je 
potrebných 30,40 EUR podpory, kým na zvýšenie výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti o 1,- 
EUR bolo potrebných 29,70 EUR.  

Výsledky kvantitatívnej analýzy potvrdzujú, že kombinácia opatrení 121 a 123 u tých istých prijímateľov 
mala veľmi nízky účinok.  
 
Hypotéza č. 123.2 Podporené investície prispeli k tvorbe pracovných miest 

Hypotéza č. 123.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím ekonometrickej 
metódy PSM DID (Propensity Score Matching Difference in Differences) a ukazovateľa „zamestnanosť“. 
Skúmali sa len podniky, ktoré získali podporu z opatrenia 121 ako aj z opatrenia 123. Kontrolná skupina 
poľnohospodárskych podnikov nebola podporená ani v jednom z uvedených opatrení. Pre odhad 
účinkov opatrenia 123 sa výsledky očistili o účinky opatrenia 121. Príloha 1 uvádza postup odhadu 
ekonometrického modelu a použité údaje.  

Tab. č. 123/4: Účinky opatrenia 123 na zamestnanosť poľnohospodárskych podnikov – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 
123 

Zamestnanosť/podnik 
U3010 

Účinok opatrenia (za podnik)  +7,84 AWU  

% zmena ukazovateľa                podporené podniky 
                 nepodporené podniky (kontrol.skupina) 

+27,7 % 
+5,1% 

Zmena ukazovateľa                  podporené podniky 
                 nepodporené podniky (kontrol.skupina) 

+9,96 
+2,12 

Úroveň účelovosti opatrenia (Effectiveness) N/A 

Účinnosť opatrenia (efficiency) na úrovni podniku 27 227 € podpory na 1 pracovné miesto  

Zdroj: IL MPRV SR, vlastné výpočty 

Opatrenie 123 malo slabý, pozitívny vplyv na zamestnanosť. Medzi rokmi 2007 a 2015 zamestnanosť 
vzrástla u podporených aj nepodporených podnikov. U podporených podnikov bol však nárast 
zamestnanosti väčší (v priemere o 9,96 zamestnancov) než u nepodporených podnikov (o 2,12 
zamestnancov), čo znamená, že opatrenie 123 malo pozitívny vplyv na zamestnanosť v 
poľnohospodárskych podnikoch. Podpora v rámci opatrenia 123 neviedla k nahradzovaniu práce 
kapitálom. Opatrenie 123 zvýšilo zamestnanosť v priemere o 7,84 zamestnanca na podnik. Na úrovni 
programu opatrenie 123 zvýšilo zamestnanosť o 1 207 pracovných miest (154 podporených podnikov 
x 7,84 vytvorených miest na podnik).  

Účinnosť opatrenia 123 bola relatívne vysoká. Jedno udržané pracovné miesto stálo v priemere 27 
239,- EUR.  

Pre ukazovateľ „zamestnanosť“ nebola stanovená cieľová hodnota. 
 
Hypotéza č. 123.3 Podporené investície zvýšili produktivitu práce  

Hypotéza č. 123.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím ekonometrickej 
metódy PSM DID (Propensity Score Matching Difference in Differences) a ukazovateľa „produktivita 
práce“. Skúmali sa len podniky, ktoré získali podporu z opatrenia 121 ako aj z opatrenia 123. Kontrolná 
skupina poľnohospodárskych podnikov nebola podporená ani v jednom z uvedených opatrení. Pre 
odhad účinkov opatrenia 123 sa výsledky očistili o účinky opatrenia 121. Príloha 1 uvádza postup 
odhadu ekonometrického modelu a použité údaje.  
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Tab. č. 123/5: Účinky opatrenia 123 na produktivitu práce v poľnohospodárskych podnikoch – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 
123 

Produktivita práce z hrubej pridanej hodnoty 
/podnik 
U3151 

Účinok opatrenia (za podnik)  +2 236,34,- EUR 

% zmena ukazovateľa podporené podniky 
          nepodporené podniky  

+89,2% 
 -478,5% 

Zmena ukazovateľa                  podporené podniky 
                 nepodporené podniky (kontrol.skupina) 

-390€ 
 -2 626€ 

Úroveň účelovosti opatrenia (Effectiveness) Vysoká (>80%) 

Účinnosť opatrenia (efficiency) na úrovni podniku 

Veľmi nízka  
(95,45€ podpory pre 1€ rastu produktivity 
práce z HPH/ 
1€ podpory prispelo k 0,01€ rastu HPH) 

Zdroj: IL MPRV SR, Vlastné výpočty 

Opatrenie 123 malo mierne pozitívny vplyv na produktivitu práce meranej ako HPH na zamestnanca 
(AWU). Medzi rokmi 2007 a 2015 produktivita práce pre podporené aj nepodporené podniky 
nachádzajúce sa v IL MPRV klesla. U podporených podnikov bol pokles produktivity práce nižší ako u 
nepodporených podnikov. Opatrenie 123 znížilo produktivitu práce u podporených podnikov o 390,- 
EUR na zamestnanca, kým za rovnaké obdobie produktivita práce u nepodporených podnikov klesla o 
2 626,- EUR/zamestnanec za podnik. Dôvodom bol fakt, že podporené podniky zvýšili zamestnanosť 
viac ako nepodporené podniky. Podpora v rámci opatrenia 123 teda neviedla k zvýšeniu nahradzovania 
práce kapitálom, ale podporovala zachovanie pracovnej sily aj produktivity práce. Podpora opatrenia 
123 viedla k zvýšeniu produktivity práce o 2 236,- EUR HPH na zamestnanca (účinok opatrenia 123).  

Po prepočte na verejné výdavky opatrenia 123 bola dosiahnutá veľmi nízka účinnosť (efficiency). 
Nárast produktivity práce o 1,- EUR si vyžiadal 95,- EUR podpory.  

Pre ukazovateľ „produktivita práce z HPH“ nebola stanovená cieľová hodnota.  

 
Testovanie hypotéz – potravinárske podniky 

Hypotéza č. 123.1 Podporené investície prispeli k rastu príjmov  

Hypotéza č.123.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID a 
ukazovateľa Hrubá pridaná hodnota. Zdrojom údajov pre analýzu bola databáza POTRAV. Príloha 1 
uvádza postup odhadu ekonometrického modelu a použité údaje. 

Tab. č. 123/6: Účinky opatrenia 123 na HPH v potravinárskych podnikoch – PSM DID 

  
Odhadované programové účinky opatrenia 123 

HPH /podnik 

Účinok opatrenia (za podnik)   +528 290€ 

% zmena ukazovateľa           podporené podniky 
            nepodporené podniky (kontrol.skupina) 

+38,78% 
+5,1%  

Zmena ukazovateľa podporené podniky 
         nepodporené podniky 

+724 042€ 
+195 752€  

Úroveň účelovosti opatrenia (Effectiveness) Vysoká (>80%)  

Účinnosť opatrenia (efficiency) na úrovni podniku 
2,41€ podpory za 1€ rastu HPH/    
 (1€ podpory = 0,42€ rast HPH) 

Zdroj: POTRAV, vlastné výpočty 
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Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že opatrenie 123 malo na hrubú pridanú hodnotu podnikov 
pozitívny účinok. Hrubá pridaná hodnota podnikov vzrástla v dôsledku opatrenia 123 v priemere o 528 
290,- EUR. Hrubá pridaná hodnota podporených podnikov vzrástla o 724 042,- EUR, kým u rovnakých 
podnikov, ktoré však podporu nedostali, vzrástla o 195 752,- EUR.  

V dôsledku opatrenia 123 sa hrubá pridaná hodnota zvýšila o 38,78%. Na úrovni programu bol 
dosiahnutý celkový účinok opatrenia na nárast hrubej pridanej hodnoty u potravinárskych podnikoch 
vo výške 80 mil. EUR (152 podporených potravinárskych podnikov x 528 290,- EUR/podnik).  

Účinnosť (efektívnosť) podpory sa merala na úrovni podnikov ako pomer priemernej výšky podpory za 
podnik (1,27 mil. EUR) a priemerného dosahu opatrenia na hrubú pridanú hodnotu podniku (528 290,- 
EUR). Dosiahla sa nižšia účinnosť podpory, keďže na nárast hrubej pridanej hodnoty o 1,- EUR bola 
potrebná podpora v rámci opatrenia 123 v hodnote 2,41 EUR.  

Pre výsledkový ukazovateľ HPH bola v opatrení 123 stanovená cieľová hodnota 54,2 tis. EUR/podnik, 
ktorú potravinárske podniky vysoko prekročili, čo prispelo k dosiahnutiu vysokej účelovosti opatrenia 
123 pre potravinárske podniky.  
 
Hypotéza č. 123.2 Podporené investície prispeli k tvorbe pracovných miest 

Hypotéza č.123.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID a 
ukazovateľa „zamestnanosť“. Zdrojom údajov pre analýzu bola databáza POTRAV. Príloha 1 uvádza 
postup odhadu ekonometrického modelu a použité údaje. 

Tab. č. 123/7: Účinky opatrenia 123 na zamestnanosť potravinárskych podnikov – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 
123 

Zamestnanosť/podnik 
U3010 

Účinok opatrenia (za podnik)  +27,40 AWU  

% zmena ukazovateľa podporené podniky 
                                   nepodporené podniky  

+26,7% 
-13,5% 

Zmena ukazovateľa podporené podniky 
                               nepodporené podniky 

+13,67  
-13,73 

Úroveň účelovosti opatrenia (Effectiveness) Vysoká (>80%) 

Účinnosť opatrenia (efficiency) na úrovni podniku 46 378 € podpory pre 1 prac. miesto  

Zdroj: POTRAV, vlastné výpočty 

Opatrenie 123 malo pozitívny vplyv na zamestnanosť. Medzi rokmi 2007 a 2015 zamestnanosť vzrástla 
u podporených podnikov a klesla u nepodporených podnikov. U podporených podnikov bol však nárast 
zamestnanosti v priemere o 13,67 zamestnancov, kým u nepodporených podnikov nastal pokles v 
priemere o 13,73 zamestnancov, čo znamená, že opatrenie 123 malo pozitívny vplyv na zamestnanosť 
v potravinárskych podnikoch. Podpora v rámci opatrenia 123 neviedla k nahradzovaniu práce 
kapitálom. Opatrenie 123 zvýšilo za obdobie deviatich rokov zamestnanosť v priemere o 27,4 
zamestnanca na podnik. Na úrovni programu opatrenie 123 zvýšilo zamestnanosť o 4 164 pracovných 
miest.  

Účinnosť opatrenia 121 však bola nízka. Jedno udržané pracovné miesto stálo v priemere 46 378,- EUR.  

V opatrení nebola samostatne stanovená cieľová hodnota pre ukazovateľ „zmena zamestnanosti“ pre 
potravinárske podniky.  
 
Hypotéza č. 123.3 Podporené investície zvýšili produktivitu práce  

Hypotéza č.123.3 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID 
(propensity score matching difference in differences) a ukazovateľa „produktivita práce“. Zdrojom 
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údajov pre analýzu bola databáza POTRAV. Príloha 1 uvádza postup odhadu ekonometrického modelu 
a použité údaje. 

Tab. č. 123/8: Účinky opatrenia 123 na produktivitu práce v potravinárskych podnikoch – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 123 

Produktivita práce z hrubej pridanej hodnoty 
/podnik 

Účinok opatrenia (za podnik)   +1 869,11 EUR 

% zmena ukazovateľa podporené podniky 
                                  nepodporené podniky (kontrol.skupina) 

+12,7 %  
+22,1% 

Zmena ukazovateľa podporené podniky 
                               nepodporené podniky (kontrol.skupina) 

4 778,28€  
2 909.16€ 

Úroveň účelovosti opatrenia (Effectiveness) Nízka (<80%) 

Účinnosť opatrenia (efficiency) na úrovni podniku 
679,87€ podpory na dosiahnutie 1€ rastu 
produktivity práce z HPH 

Zdroj: IL MPRV SR, Vlastné výpočty 

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na produktivitu práce meranej ako hrubá pridaná hodnota na 
zamestnanca (AWU). Medzi rokmi 2007 a 2015 produktivita práce pre podporené aj nepodporené 
podniky vzrástla. U podporených podnikov bol však nárast produktivity práce väčší ako u 
nepodporených podnikov. Opatrenie 123 zvýšilo produktivitu práce u podporených podnikov o 4 778,- 
EUR na zamestnanca, kým za rovnaké obdobie produktivita práce u nepodporených podnikov vzrástla 
o 2 909,- EUR/zamestnanec za podnik. Podpora v rámci opatrenia 123 viedla k zvýšeniu produktivity 
práce o 1 869,- EUR hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca (účinok opatrenia 123).  

Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový účinok opatrenia na nárast produktivity práce u 
potravinárskych podnikoch vo výške 284 105,- EUR (152 podporených potravinárskych podnikov x 1 
869,- EUR HPH/zamestnanec).  

Po prepočte na verejné výdavky opatrenia 123 bola dosiahnutá nízka účinnosť (efficiency) na úrovni 
podniku. Nárast produktivity o 1,- EUR bol dosiahnutý za 680,- EUR.  

V opatrení nebola samostatne stanovená cieľová hodnota výsledku „rast produktivity práce“ pre 
potravinárske podniky.  

Testovanie hypotéz – lesné podniky 

Hypotéza č.123.4 Podporené investície prispeli k rastu príjmov a tvorbe nových pracovných miest 

Pri overení hypotézy č.123.4 pre lesné podniky nebolo možné použiť databázu NLC, keďže sa v danej 
databáze nenachádza ani jeden podnik podporený z opatrenia 123. Z toho dôvodu bola pri overení 
hypotézy použitá kvalitatívna analýza, ktorá je založená na údajoch z monitoringu PPA, trendoch vývoja 
hrubej pridanej hodnoty u nepodporených podnikov v databáze NLC, na záveroch z fokusovej skupiny 
pre lesné opatrenia (príloha 2) ako aj na výsledkoch z dotazníkového prieskumu.  

Z údajov PPA vyplýva, že u 53 podporených podnikov sa od r. 2006 do r. 2015 zvýšila hrubá pridaná 
hodnota v priemere o 41 610,- EUR/podnik. Tržby z predaja vlastných výrobkov sa za sledované 
obdobie zvýšili v priemere o 111 549,- EUR/podnik. Podporené podniky vytvorili za dané obdobie 
celkom 57 stálych pracovných miest (1,2/podnik). Všetky uvedené údaje reprezentujú hrubé účinky 
opatrenia. Je potrebné uviesť, že vo väčšine prípadov však chýbajú údaje o HPH po poskytnutí 
poslednej platby. Tým hodnotiteľ považuje uvedené údaje za neúplné.  

Zo záverov fokusovej skupiny pre lesné opatrenia vyplynulo, že opatrenie 123 umožnilo nákup 
špeciálnych strojov, ktoré okrem strojovej metódy umožnilo využiť zvyšky z ťažby dreva, čím sa znížili 
výrobné náklady a zvýšili tržby. Opatrenie neviedlo k podstatnému zvýšeniu trhového podielu 
podporených podnikov, nakoľko štátny sektor je dominantný na trhu. 
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Dotazníkový prieskum potvrdil pozitívny vplyv opatrenia na hrubú pridanú hodnotu. 60% 
respondentov z neštátnych lesov uviedlo, že opatrenie malo pozitívny vplyv na zvýšenie hrubej 
pridanej hodnoty v spracovaní surového dreva a produkcie produktov z OZE.  

Odvodzujúc od výsledkov kvantitatívnej analýzy opatrenia M122, kde nepodporené podniky dosiahli 
pokles HPH (-14 496,- EUR/podnik za 5 rokov) a rovnaké nepodporené podniky by mohli byť použité aj 
v prípade hodnotenia M123 podpôr do lesníctva, sa dá predpokladať pozitívny prínos uvedeného 
opatrenia vo výške min. 49 745,- EUR/podnik. Na program mohol byť dosiahnutý celkový odhadovaný 
nárast HPH vo výške +2 635 485,- EUR za lesnícke podniky podporené v opatrení 123.  

Hospodárnosť (efficiency) podpory bola meraná na úrovni poľnohospodárskych podnikov a vypočítaná 
ako pomer priemernej výšky podpory za podnik (123 959,- EUR) k získaným výsledkov. Po prepočte za 
sledovanú skupinu podnikov bola dosiahnutá nízka hospodárnosť. Nárast HPH o 1,- EUR bol 
dosiahnutý za 2,49 EUR (1,- EUR podpory = 0,40 EUR rast HPH).  

Pre výsledkový ukazovateľ HPH bola v opatrení 123 stanovená cieľová hodnota 54,2 tis. EUR/podnik. Z 
pohľadu účelovosti sa podporeným lesníckym podnikom nepodarilo tento cieľ splniť, nakoľko 
odhadované dosiahnuté zvýšenie HPH predstavovalo 92 % z cieľovej hodnoty.  
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Zodpovedanie spoločných hodnotiacich otázok  

HO č.15 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov? 

Hodnotiace kritériá:  

Konkurencieschopnosť podporených poľnohospodárskych podnikov sa zlepšila 

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Čistá pridaná hodnota 
- Zisk pred zdanením 
- Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 
- Produktivita práce 

Konkurencieschopnosť podporených potravinárskych podnikov sa zlepšila 

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Čistá pridaná hodnota 
- Produktivita práce 

Konkurencieschopnosť podporených lesných podnikov sa zlepšila 

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Hrubá pridaná hodnota 

Zmena zamestnanosti ako účinok opatrenia v podporených podnikoch  

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Čistá zmena zamestnanosti  

 
Odpoveď na HO č. 15: 

Poľnohospodárske podniky 

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na rast hrubej pridanej hodnoty, zisku pred zdanením a výsledku 
hospodárenia z hospodárskej činnosti ako aj na produktivitu práce, čo malo pozitívny účinok na 
konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov. Účinok opatrenia 123 na 
konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov bol nízky, keďže vplyv opatrenia 123 na hrubú 
pridanú hodnotu, zisk, výsledok hospodárenia ako aj na produktivitu práce bol taktiež nízky.  

Z kvantitatívnej analýzy vyplýva, že v dôsledku opatrenia 123 sa zvýšila hrubá pridaná hodnota za 
podnik o 39 886,- EUR. Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový nárast hrubej pridanej hodnoty o 
7,2 mil. EUR. Účinok opatrenia na rast hrubej pridanej hodnoty bol nízky. Za 1,- EUR verejných 
prostriedkov sa dosiahol nárast hrubej pridanej hodnoty o 0,18 EUR.  

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na produktivitu práce. Opatrenie spôsobilo v priemere nárast 
produktivity práce o 2 236,- EUR na podnik. Účinnosť opatrenia 123 vypočítaná ako podiel verejných 
výdavkov na podporu a zmeny produktivity práce bola nízka.  

Opatrenie 123 malo viacero cieľov. Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov nebolo jediným cieľom 
opatrenia 123. Ďalšími cieľmi opatrenia 123 bolo znížiť negatívne dosahy spracovania potravín na 
životné prostredie, zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ, posilniť úlohu malých a stredných 
podnikov na vidieku a prispieť k vyváženejšiemu rozvoju regiónov. Dôležitým cieľom bolo taktiež 
prispieť k rastu zamestnanosti, ako vyplýva z bodovacích kritérií výziev. Dôraz na plnenie aj iných kritérií 
preto viedol k nižšiemu účinku opatrenia 123 na konkurencieschopnosť podnikov. 
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Opatrenie 123 malo rôznorodé dosahy na podniky. Niektorým podnikom pomohlo podstatne zvýšiť 
hrubú pridanú hodnotu, zisk pred zdanením, výsledok hospodárenia, alebo produktivitu práce. Iným 
podnikom opatrenie 123 pomohlo zvýšiť, resp. udržať zamestnanosť, čo mohlo byť na úkor rastu 
produktivity práce, a tým aj konkurencieschopnosti podniku. 

Jedným z dôvodom nízkej účinnosti opatrenia sú vysoké umŕtvené straty, ktoré dosiahli 74%. Vysoké 
umŕtvené straty opatrenia 123 znamenajú, že investície v podobnom rozsahu uskutočnili aj 
nepodporené podniky. Z toho vyplýva, že v rámci opatrenia 123 sa podporili investície, ktoré by sa 
uskutočnili v podobnom rozsahu aj bez podpory. Dôvodom vysokých umŕtvených nákladov je zlé 
nastavenie výziev a výšky podpôr. Taktiež vysoká administratívna náročnosť prípravy projektov, ich 
implementácie a monitorovania viedla mnohé podniky k realizácii projektov bez podpory. Buď tieto 
podniky podporu nežiadali alebo ju nezískali. Podniky aj v dôsledku lepšieho prístupu k úverom a 
vyšším vlastným zdrojom (aj v dôsledku priamych platieb) uskutočnili investície bez podpory z 
opatrenia 123. Zdroje opatrenia 123 sa preto mohli použiť účinnejšie.  

Signifikantná časť zdrojov opatrenia 123 sa použila na vyššiu okamžitú spotrebu podnikov 
prostredníctvom vyšších miezd. Vyššie mzdy mohli byť vyplatené riadiacim pracovníkom alebo 
zamestnancom. Z fokusových prieskumov vyplýva, že zvýšené mzdy sa hlavne prejavili u riadiacich 
pracovníkov. Umŕtvené straty a zvýšená okamžitá spotreba (pákový efekt) viedli k nižším účinkom 
opatrenia 123 na hrubú pridanú hodnotu, zisk pred zdanením, výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti, produktivitu práce ako aj zamestnanosť. 
 
Potravinárske podniky: 

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na rast hrubej pridanej hodnoty, zisku pred zdanením a výsledku 
hospodárenia z hospodárskej činnosti ako aj na produktivitu práce, čo malo pozitívny účinok na 
konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov. Účinok opatrenia 123 na konkurencieschopnosť 
potravinárskych podnikov bol nízky, keďže vplyv opatrenia 123 na hrubú pridanú hodnotu, zisk, 
výsledok hospodárenia ako aj na produktivitu práce bol taktiež nízky.  

Z kvantitatívnej analýzy vyplýva, že v dôsledku opatrenia 123 sa zvýšila hrubá pridaná hodnota za 
potravinársky podnik o 38%. Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový nárast hrubej pridanej 
hodnoty o 80 mil. EUR. Hrubá pridaná hodnota v potravinárstve dosiahla v roku 2013 950,9 mil. EUR. 
Opatrenie 123 prispelo k vytvoreniu skoro 10% hrubej pridanej hodnoty potravinárstva. Účinok 
opatrenia na rast hrubej pridanej hodnoty bol nízky. Za 1,- EUR verejných prostriedkov sa dosiahol 
nárast hrubej pridanej hodnoty o 0,42 EUR.  

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na produktivitu práce potravinárskych podnikov. Opatrenie 
spôsobilo v priemere nárast produktivity práce o 1 869,- EUR na podnik. Účinnosť opatrenia 123 
vypočítaná ako podiel verejných výdavkov na podporu a zmeny produktivity práce bola nízka.  

Opatrenie 123 prispelo k tvorbe pracovných miest. Výsledný účinok opatrenia 123 bol v priemere 27,40 

pracovných miest/podnik. Na úrovni programu bol celkový účinok opatrenia 123 na zamestnanosť vo 
výške 4 164 pracovných miest. Opatrenie 123 teda viedlo k udržaniu 10% pracovných miest v 
pôdohospodárstve. 

Jedným z dôvodom nízkej účinnosti opatrenia sú vysoké umŕtvené straty, ktoré dosiahli 58%. Vysoké 
umŕtvené straty opatrenia 123 znamenajú, že investície v podobnom rozsahu uskutočnili aj 
nepodporené podniky. Z toho vyplýva, že v rámci opatrenia 123 sa podporili investície, ktoré by sa v 
slovenskom potravinárstve uskutočnili v podobnom rozsahu aj bez podpory. Dôvodom vysokých 
umŕtvených nákladov je zlé nastavenie výziev a výšky podpôr. Taktiež vysoká administratívna 
náročnosť prípravy projektov, ich implementácie a monitorovania viedla mnohé podniky k realizácii 
projektov bez podpory. Buď tieto podniky podporu nežiadali alebo ju nezískali. Podniky aj v dôsledku 
lepšieho prístupu k úverom a vyšším vlastným zdrojom (aj v dôsledku priamych platieb) uskutočnili 
investície bez podpory z opatrenia 123. Zdroje opatrenia 123 sa preto mohli použiť účinnejšie.  



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

221 

 

Signifikantná časť zdrojov opatrenia 123 sa použila na vyššiu okamžitú spotrebu podnikov 
prostredníctvom vyšších miezd. V dôsledku opatrenia 123 sa u podporených podnikov zvýšili mzdové 
výdavky v priemere o 186 tisíc EUR. Vyššie mzdy mohli byť vyplatené riadiacim pracovníkom alebo 
zamestnancom. Z fokusových prieskumov vyplýva, že zvýšené mzdy sa hlavne prejavili u riadiacich 
pracovníkov. Nárast miezd úzko súvisí s vysokými umŕtvenými nákladmi. Získanie podpory na 
investície, ktorá by sa realizovala aj bez podpory, viedla k zvýšeniu odmien pre riadiacich pracovníkov, 
ktorí sa na získaní podpory najviac podieľali. Umŕtvené straty a zvýšená okamžitá spotreba (pákový 
efekt) viedli k nižším účinkom opatrenia 123 na hrubú pridanú hodnotu, zisk pred zdanením, výsledok 
hospodárenia z hospodárskej činnosti, produktivitu práce ako aj zamestnanosť. 

Okrem vplyvu na konkurencieschopnosť, opatrenie 123 taktiež vytvorilo podmienky pre dlhodobú 
lepšiu udržateľnosť vidieka a vyššiu konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov, keďže časť 
investícií smerovalo do rozvoja odbytu, ale aj do zlepšovania životného prostredia, ktoré majú 
dlhodobú návratnosť. 
 
Lesné podniky 

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na hrubú pridanú hodnotu lesníckych podnikov. Odhadovaný 
účinok opatrenia 123 na hrubú pridanú hodnotu lesníckych podnikov predstavuje v priemere 49 745,- 
EUR. Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový nárast hrubej pridanej hodnoty vo výške 2,6 mil. EUR. 
Nárast hrubej pridanej hodnoty z pohľadu účinnosti bol však na nízkej úrovni. Za 1,- EUR verejných 
prostriedkov sa dosiahol nárast hrubej pridanej hodnoty o 0,40 EUR. Účinok opatrenia na 
konkurencieschopnosť lesníckych podnikov bol pozitívny, keďže rastúca hrubá pridaná hodnota je 
znakom nárastu konkurencieschopnosti podnikov. 

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

Zvýšenie sortimentu a zlepšenie kvality produktov u podporených potravinárskych podnikoch  

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Nárast predaného množstva produktov prvovýroby v dôsledku zvýšenia kvality sortimentu v 
porovnaní so stavom pred realizáciou projektu 

- Podiel realizovaných produktov priamo súvisiacich s investíciou, ktoré sú predávané pod 
značkou kvality podľa EÚ alebo národných schém označovania kvality v porovnaní so stavom 
pred realizáciou projektu 

 
Odpoveď na hodnotiaci otázku č. 20: 

Opatrenie 123 malo pozitívny vplyv na kvalitu. Podporené podniky zvýšili výrobu viac ako nepodporené 
podniky. Opatrenie sa prejavilo taktiež pozitívne na tržbách z predaja výrobkov z vlastnej produkcie, 
čím sa zvýšila konkurencieschopnosť podnikov v dôsledku nárastu kvality produkcie. Zvýšenie objemu 
realizovanej produkcie pod značkou kvality bolo dosiahnuté v menšom rozsahu.  

Z celkového počtu podporených podnikov iba 47 podnikov (13%) uviedlo zvýšenie objemu realizovanej 
produkcie pod značkou kvality v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu. Priemer za celú 
skupinu predstavoval 27,53% zvýšenie. Iba 77 podnikov zameralo svoje podporené investície do 
zvyšovania kvality. V týchto podnikoch bol rozdiel predajnej ceny produktov so zvýšenou kvalitou 
oproti priemernej cene na trhu v rovnakom období vyšší v priemere o 14,2%. Údaje vychádzajú z 
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ukončených projektov, o ktorých existuje informácia o kvalite produkcie v monitorovacom systéme 
PPA.  

Opatrenie 123 malo vplyv na štruktúru poľnohospodárskej produkcie. Pozitívny účinok malo opatrenie 
na rast produkcie zeleniny ako aj produktov živočíšnej výroby. V týchto sektoroch poľnohospodárskej 
produkcie je možné viac pridávať hodnotu v dôsledku lepšieho spracovania a marketingu ako v iných 
sektoroch poľnohospodárstva. To je aj dôvod zvýšenia zamestnanosti v dôsledku opatrenia 123, keďže 
živočíšna výroba a produkcia zeleniny sú náročné na pracovnú silu. 

Na druhej strane malo opatrenia 123 negatívny vplyv na rastlinnú produkciu podnikov (obilniny a 
olejniny). Opatrenie 123 malo účinok na rast živočíšnej produkcie a výroby zeleniny na úkor produkcie 
obilnín a olejnín. Tento účinok bol však relatívne nízky.  

Opatrenie 123 malo pozitívny vplyv na predaj zeleniny z ekologickej produkcie, čím sa zlepšili 
environmentálne účinky opatrenia ako aj účinok na zdravú výživu obyvateľstva. 

Opatrenia 123 malo pozitívny vplyv na agroturizmus, čím prispelo k tvorbe pracovných miest na 
vidieku. 

Opatrenie 123 malo pozitívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov a ochranu životného 
prostredia. 
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125 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Pre opatrenie 125 bol v programe stanovený nasledovný operačný cieľ: 

Vypracovať a vykonať projekty pozemkových úprav (PÚ) pre nové priestorové a funkčné usporiadanie 
územia a postupne realizovať v projektoch pozemkových úprav plánované spoločné zariadenia a 
opatrenia.  

Ide predovšetkým o: 

 usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom - konsolidáciu pozemkov a pozemkového 
vlastníctva, 

 zabezpečenie prístupu k pozemkom rekonštrukciou a budovaním účelových komunikácií,  

 zabezpečenie ekologickej stabilizácie a ochranu krajiny realizovaním vodohospodárskych, 
protieróznych, ekologických a rekultivačných opatrení.  

Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom: 

 zabezpečovania prístupu k pozemkom rekonštrukciou a budovaním účelových komunikácií; 

 ekologickej stabilizácie a ochrany krajiny realizovaním vodohospodárskych, protieróznych,  
ekologických a rekultivačných opatrení; 

 usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom (sceľovanie a arondácia pozemkov a 
pozemkového vlastníctva). 

Potreby vzťahujúce sa k opatreniu 125:  

 veľká rozdrobenosť pozemkov a nevysporiadané vlastnícke vzťahmi k pôde 

 nevyhovujúce priestorové a funkčné usporiadanie územia 

Zo SWOT analýzy vyplynulo nasledovná slabá stránka: 
- v SR je slabo rozvinutý trh s pôdou z dôvodu rozdrobenosti vlastníctva pozemkov. 

Vývoj pozemkového vlastníctva v bývalom Československu prešiel po roku 1945 veľkými zmenami. V 
50-ich a 60-ich rokoch došlo v dôsledku kolektivizácie k vzniku jednotných roľníckych družstiev a 
štátnych majetkov a následne k sceľovaniu poľnohospodárskych pozemkov malých vlastníkov do 
veľkých blokov, pričom ale vlastníctvo k pôvodným pozemkom nezaniklo, ale nebolo uplatňované. To 
isté sa dialo aj v lesnom hospodárstve. Boli vytvorené mapy nových scelených pozemkov – mapy 
užívania pôd (tzv. typ C katastra nehnuteľností) a mapy vlastníkov (typ E katastra nehnuteľností) neboli 
od 60-tich rokov 20. storočia obnovované (obr. 125/1 a obr. 125/2). 

Tieto nové veľkoplošné pozemky na jednej strane prispeli k intenzifikácii výroby, na druhej strane 
znegovali vlastnícke vzťahy k pozemkom ako aj vylúčili prístup k pozemkom pre pôvodných vlastníkov. 
Vytvorená sieť poľných a lesných ciest bola vhodná pre účely veľkoplošného hospodárenia 
socialistických podnikov. Po roku 1990, osobitne po roku 1992 a vzniku samostatnej SR, začal proces 
prinavrátenia a obnovy vlastníckych práv k pozemkom. Prvým krokom bolo vytváranie ROEP – registrov 
obnovenej evidencie pozemkov. Až následne sa mohlo pristúpiť k novému usporiadaniu pozemkového 
vlastníctva – pozemkovým úpravám. 
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Obr. č. 125/1: Katastrálna mapa scelených pozemkov – typ C po kolektivizácii 

Zdroj: UGKK 

Obr. č. 125/2: Katastrálna mapa – typ E vlastníci  

Zdroj: UGKK 

Problém sa stal naliehavejším po vstupe SR do EÚ, kedy prišlo k zmene spôsobu poskytovania priamych 
platieb poľnohospodárom. Podpory sa začali poskytovať na základe úžitkových plôch registrovaných v 
LPIS, nového mapového diela, ktoré vôbec nesúvisí s pôvodnými katastrálnymi mapami. Ukážka 
prekryvu LPIS a katastrálnej mapy je na obr. 125/3. Nesúlad medzi právnym a skutočným stavom PPF 
v SR tvoril až 20 % výmery PPF (PPF tvoril k 31.12.2003 v SR výmeru 2 436 879 ha, v LPIS bolo 
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evidovaných v r. 2004 iba 2 099 tis. ha PPF, z toho iba 1 879 tis. ha verifikovanej pôdy).  

Obr. č. 125/3: Prekryv katastrálnej mapy typu E a LPIS 

 
Podklad: Eurosense s.r.o, ÚGKK, VÚPOP 

V SR je 3 553 katastrálnych území, v ktorých bolo registrovaných približne 12,5 mil. pôvodných 
pozemkov (stav pred socializáciou), z čoho takmer 9,6 mil. pozemkov bolo v zastavaných oblastiach. 
Priemerná výmera týchto pozemkov bola 0,45 ha s priemerným počtom 12 – 15 spoluvlastníkov na 1 
pozemok. 

Celková potreba pozemkových úprav v SR bola vyčíslená takmer na 3 mil. ha, pričom medzi krajmi boli 
výrazne rozdiely (Bratislavský kraj cca 33 000 ha, Nitriansky kraj až 586 554 ha). Počet katastrálnych 
území s potrebou vykonania pozemkových úprav bol stanovený na 2 199. 

Legislatíva SR pre spracovanie pozemkových úprav je pomerne zložitá a pozostáva z viacerých etáp: 

 spracovanie operátu (listiny a dokumenty z daného územia) obvodu projektu pozemkových 
úprav;  

 spracovanie návrhu registra pôvodného stavu, stanovenie hodnoty pozemkov a porastov; 

 spracovanie návrhu miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) pre účely 
pozemkových úprav; 

 spracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFÚ) v obvode 
pozemkových úprav;  

 návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov; 

 spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení; 

 spracovanie návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu; 

 vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne; 

 spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 
operátu katastra nehnuteľností novým mapovaním;  

 realizácia plánovaných spoločných zariadení a opatrení. 

Schvaľovací proces pri konaní o projekte pozemkových úprav pozostáva z: 

 nariadenia prípravného konania; 

 nariadenia pozemkových úprav; 
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 schválenia úvodných podkladov (registra pôvodného stavu a všeobecných zásad usporiadania 
územia); 

 schválenia projektu pozemkových úprav (zápis obnoveného stavu do IS katastra 
nehnuteľností); 

 nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav; 

 schválenia vykonania pozemkových úprav. 

Tab. č. 125/1: Intervencie v rámci opatrenia 125 PRV SR 2007-2013 

Opatrenie  Kultúra Podmienky Podpory 

125 Infraštruktúra, 
týkajúca sa rozvoja a 
adaptácie 
poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva. 

Všetky druhy pozemkov Definovanie oblastí, kde je ukončený ROEP a sú 
splnené podmienky na začatie procesu PÚ úprav - 
výber vhodných katastrálnych území podľa 
naliehavosti.  

Získanie povolenia od najmenej 50% vlastníkov 
pôdy v katastrálnom území. 

Výška podpory bola stanovená 75% z EÚ zdrojov a 25% z národného rozpočtu SR. Konečný 
prijímateľom bolo MPRV SR. Realizáciou boli poverené obvodné pozemkové úrady. 

Programové potreby vzťahujúce sa k 
opatreniu 125 

- vytvorenie podmienok pre podnikanie v 
poľnohospodárstve a lesníctve 

- zlepšenie infraštruktúry vo vidieckej krajine  

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované požiadavky na postupy, prostredníctvom ktorých sa 
mali očakávané zmeny dosiahnuť 

Zníženie rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva. 

Zníženie počtu parciel na jedného vlastníka, 
zvýšenie priemernej výmery jednej parcely. 

Budovanie spoločných zariadení – 
komunikácie, protierózne, 
vodoochranné a ekologickú stabilitu 
zvyšujúce zariadenia a opatrenia. 

Zabezpečenie nezávislého prístupu na svoj pozemok pre každého 
vlastníka existujúcou, alebo novo navrhnutou poľnou alebo lesnou 
cestou.  
V zmysle požiadaviek VZFÚ a MÚSES budovanie ekologických, 
protieróznych a vodoochranných opatrení a zariadení. 

 
Realizácia opatrenia  

Opatrenie sa realizovalo plne v réžii MPRV SR, ktoré prostredníctvom okresných pozemkových úradov 
koordinovalo aj realizáciu a schvaľovalo jednotlivé etapy PÚ. Vlastná realizácia prác bola 
zabezpečovaná subdodávateľsky geodetickými firmami, ktoré museli disponovať príslušným 
odborným oprávnením. 

Posúdenie celkového príspevku opatrenia 125 k očakávaným zmenám  

Tab. č. 125/2: Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k očakávaným zmenám 

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Zníženie rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva 

    X  

Budovanie spoločných zariadení   X    
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Dosiahnuté výstupy/ Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Podľa údajov z MPRV SR a PPA k 31.12.2015 bolo zazmluvnených 320 projektov v rámci PRV SR 2007-
2013 v celkovom objeme 79,9 mil. €. Z toho 208 projektov predstavovalo neukončené projekty začaté 
v predchádzajúcich programovacích obdobiach v objeme 40,5 mil. € a 112 nových projektov v 
celkovom objeme 39,4 mil. €.  

Celkovo bolo zazmluvnených 23 projektov vo výške 9,6 mil. € pre realizáciu spoločných zariadení a 
opatrení navrhnutých v rámci spracovaných a vykonaných projektov, čo predstavuje 7,2% zo všetkých 
projektov. Dôraz bol kladený hlavne na spracovanie a vykonanie projektov PÚ, čo vyplýva aj z 
Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v SR. Registre obnovenej evidencie pozemkov 
(ROEP) sú dokončené takmer vo všetkých katastrálnych územiach SR. Ďalej nasleduje spracovanie a 
vykonanie projektov PÚ ukončených zápisom do katastra nehnuteľnosti a následne, resp. súbežne, v 
závislosti od množstva finančných prostriedkov a potreby, budovanie vybraných spoločných zariadení 
a opatrení. Výsledky zo spracovaného a vykonaného projektu PÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri zlepšení 
podmienok hospodárenia na pôde, nakoľko poskytujú právnu istotu vecných práv k nehnuteľnostiam 
a v tejto priamej súvislosti sú využívané s realizáciou ďalších opatrení vzťahujúcich sa k pôde. 

Z celkového počtu projektov bolo z finančného hľadiska ukončených 318, pričom 2 projekty prešli v 
rámci prechodných záväzkov do PRV SR 2014-2020. Tieto 2 projekty predstavujú rozpracované 
projekty, ktoré nebolo možné ukončiť z procesného hľadiska, z dôvodu neukončeného námietkového 
konania voči novému usporiadaniu pozemkov (§ 13 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov). Z 318 finančne ukončených projektov je 8 projektov PÚ, ktoré sú z hľadiska posúdenia diela 
ako celku neukončené. Pre tieto projekty je potrebné v novom PRV SR 2014-2020 vyhlásiť výzvu a 
následne zazmluvniť ich dokončenie.  

Samotný proces spracovania a vykonania projektu pozemkových úprav vykazoval v minulosti veľkú 
časovú náročnosť. Bolo potrebné urýchliť celý proces vypracovania a realizácie projektu PÚ. V rámci 
PRV SR 2007-2013 sa podarilo znížiť počet etáp z 58 na 47. Postupne sa tým znížil časový interval 
vypracovania z 8-12 rokov na 6-7 rokov, niektoré projekty boli začaté a ukončené v rámci jedného 
programového obdobia. 
 
Tab. č. 125/3: Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007-2013 
Stav k 

31.12.2013 
Plnenie v % 

Výstup 
  

Počet podporených operácií 320 320  100%  

Celkový objem investícií 109, 5mil. EUR 79,9  73%  

Výsledok 
  

Zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 
podporených podnikov 

nesleduje sa 
  

  
  

  
  

Zdroj: NPCC, EuroConsulting,. 2014 

Tab. č. 125/4: Plnenie špecifických monitorovacích ukazovateľov SR 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007-2013 
Stav k 

31.12.2013 
Plnenie v % 

Výstup 
  

Dĺžka opravených a vystavaných 
nových poľných a lesných ciest  

Pôvodný 280 km 
Upravený 40 km  

49,8  124,5 %  

Výsledok 
  
  

Zmena miery extrémnej rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva na jedného 
vlastníka 

20 %  60 %    300 %  

Zdroj: NPCC, EuroConsulting,. 2014 
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Ukazovatele: Kraje SR (NUTS 3) SR spolu 

  BA KE PO BB ZA TN NR TT   

Údaje o Slovenskej republike:   

Celkový počet k.ú. za kraj 121 505 727 621 409 378 451 347 3 559 

Celková výmera k.ú. za kraj (v ha) 205 262 675 440 897 316 945 400 680 851 450 182 634 373 414 635 4 903 459 

Počet objektívne stanovených k.ú s potrebou 
riešenia PPÚ 24 400 31 286 409 326 409 314 2 199 

Výmera stanovených plôch s potrebou riešenia 
PPÚ v ha 33 000 500 000 213 950 437 976 420 000 409 068 586 554 396 614 2 997 162 

Výmera poľn. pôdy v obvode PÚ spolu (v ha) 8 967 35 495 20 754 38 208 18 610 17 752 42 350 27 120 209 256 

Výmera lesných pozemkov v obvode PÚ spolu (v 
ha) 1 299 296 10 697 24 713 10 584 15 714 3 911 3 612 70 826 

Údaje o zakontrahovaných projektoch 
všeobecne:   

Počet všetkých zakontrahovaných projektov: 12 50 34 67 49 43 41 24 320 

     - z toho pokračujúce zo SOP (počet) 12 29 22 39 30 26 34 16 208 

     - novo začaté r. 2009 (počet) 0 21 12 28 19 17 7 8 112 

Údaje o zakontrahovaných PPÚ:   

Výmera (ha) PPÚ spolu financovaných z PRV SR 
2007-2013 12 679 36 864 27 400 62 993 30 029 33 790 48 829 32 277 284 861 

     - z toho pokračujúce zo SOP (výmera v ha) 12 679 22 865 15 026 45 716 20 642 23 033 37 587 19 072 196 620 

     - novo začaté r. 2009 (výmera v ha) 0 13 999 12 374 17 277 9 387 10 757 11 242 13 205 88 241 

Priemerná dĺžka trvania PPÚ (od rozhodnutia o 
povolení alebo nariadení konania o 
pozemkových úpravách do schválenie vykonania 
PPÚ) v rokoch 6,4 5,8 6,4 6,8 7,8 6,5 7,3 6,6 6,7 

Priemerná cena projekčných prác na 1 PPÚ v € 
(za všetky etapy do ukončenia PPÚ) 413 434,35 334 705,00 366 543,81 410 404,47 281 234,16 295 512,84 422 648,64 462 802,37 364 098,42 

Priemerná cena projekčných prác na 1 ha PPÚ v 
€ (za všetky etapy do ukončenia PPÚ) 432,28 441,06 471,52 386,81 482,8 372,97 375,85 408,92 418,42 

Zníženie fragmentácie pozemkového vlastníctva 
o (v %) 59,1  67,5 59,3 59,0 51,7   45,3  73,0  71,0  60,2 

Údaje o zakontrahovaných realizáciách SZO:   
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Dĺžka opravených a vystavaných nových poľných 
a lesných ciest v km 0 5,7 5,1 10,9 12,5 4,4 4,6 6,6 49,8 

Podiel zrealizovaných prístupových ciest k 
parcelám (po realizácii stavebnej časti PPÚ), z 
celkového počtu plánovaných prístupových ciest 
v rámci projektových etáp PPÚ (%) 0 4,65 1,6 26,25 4,5 2,4 1,5 39,49 10,05 

Podiel parciel, ku ktorým sa zlepšil prístup (po 
realizácii stavebnej časti PPÚ), z celkového počtu 
parciel v rámci PPÚ % 0 5,95 18,33 18,25 4,56 47 32 30,95 19,63 

Počet vybudovaných protieróznych, 
protipovodňových, ekologických opatrení 0 4 1 4 2 3 5 1 20 
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Definícia hypotéz  

Na základe popisu opatrenia je možné definovať základnú (všeobecnú) hypotézu nasledovne: 
realizáciou PPÚ sa zlepší priestorové a funkčné usporiadanie územia, ktoré prispeje k a) zvýšeniu 
konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov a b) ekologickej stabilizácii a ochrane krajiny.  

Skutočná platnosť hlavnej hypotézy bude hodnotená testovaním nasledovných špecifických hypotéz:  

 
Overenie hypotéz: 

Hypotéza 125.1: Opatrenie prispelo k zníženiu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva 

Môžeme konštatovať, že hypotéza bola potvrdená. V územiach so spracovanými PPÚ došlo k zníženiu 
rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v priemere o 60%. Priemerne sa znížil počet vlastníckych 
podielov z 35 na 10. Účelovosť opatrenia sa preukázala aj v podobe zníženia rozdrobenosti pozemkov, 
pričom priemerná veľkosť parcely vzrástla zo 0,5319 ha na hodnotu 0,7078 ha. 

Graf č. 125/1: Zníženie fragmentácie pozemkového vlastníctva v jednotlivých samosprávnych krajoch SR 

 

Zdroj: MPRV SR 
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Hypotéza 125.2: Opatrenie prispelo k vybudovaniu spoločných zariadení 

Výberové kritériá pre spoločné zariadenia a opatrenia neboli exaktne definované, museli však splniť 
podmienky, ktoré umožňovali ich realizáciu v teréne. Nakoľko sa jednalo o nový typ operácie, prvým 
predpokladom boli schválené úvodné podklady spracovávaného projektu pozemkových úprav a v 
súlade s nimi zhotovená projektová dokumentácia. Na základe týchto dokumentov v prípade kladného 
záujmu miestnej územnej samosprávy, bolo potrebné zabezpečiť vydanie stavebného povolenia v 
stanovenej lehote.  

Z uvedených 23 realizovaných projektov, v 21 prípadoch išlo o výstavbu alebo rekonštrukciu cestných 
komunikácií a s nimi súvisiacich stavebných objektov, v jednom prípade bol zrealizovaný mostný 
objekt. V nižšom počte prebiehala realizácia vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a 
rekultivačných opatrení v počte 20 objektov vo finančnom objeme približne 0,5 mil. EUR. 

Vzhľadom na počet spracovávaných projektov pozemkových úprav bolo často poukazované na nízky 
počet budovania spoločných zariadení. Táto skutočnosť bude zohľadnená v novom PRV SR 2014 - 2020 
zazmluvnením väčšieho počtu projektov s vyšším objemom finančných prostriedkov.  

Hypotéza 125.3: Opatrenie prispelo k zvýšeniu hrubej pridanej hodnoty poľnohospodárskych podnikov 
hospodáriacich na územiach s ukončenými PPÚ 

Pre hodnotenie bol poskytnutý zoznam 287 katastrálnych území (KÚ), na ktorých prebehli pozemkové 
úpravy (PÚ), pričom 13 KÚ malo vybudované spoločné zariadenia a opatrenia (SZO).  Z toho 284 KÚ sa 
spárovalo s údajmi LPIS z databázy IACS za rok 2015 (v starších rokoch sa spárovalo menej KÚ). Pre 
kvantitatívnu analýzu realizovanú prostredníctvom metódy PSM bol použitý panel 1 543 fariem 
z databázy IL MPRV SR účtujúcich v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve. Z uvedeného počtu 
sa na farmy s IČO z exportu z IACSu spárovalo 1 539 fariem. Z toho 22 fariem malo deklarovanú aspoň 
časť výmery v KÚ so SZO a 472 v KÚ s akýmikoľvek PÚ.  

Prostredníctvom metódy PSM boli zo súboru vyradené farmy, ktoré prijali podporu z investičných 
opatrení SOP po roku 2007 (1.1, 1.2, 3.1). Dôvodom vyradenia týchto fariem bol veľký vplyv prijatia 
uvedených podpôr na ich hospodárenie preukázaný v rámci kontrafaktualnej analýzy.  

V rámci cieľovej premennej boli definované ako farmy s výmerou v KÚ s PÚ farmy, ktorých podiel 
výmery v KÚ s PÚ presiahol 70% ich celkovej výmery. Farmy s výmerami v KÚ s PÚ s podielom pod 70% 
boli z PSM vydarené z dôvodu potreby vytvorenia jasnej hranice medzi farmami s výmerami v KÚ s PÚ 
a farmami s výmerami bez PÚ. Do analýzy PSM vstupovalo 528 podnikov, z toho 30 s podielom výmer 
v KÚ s PÚ nad 70% (viď. príloha 1).  

Z dôvodu malého počtu fariem boli možnosti modelovania obmedzené. Podniky  s podielom výmer 
v KÚ s PÚ nad 70% dosiahli pokles hrubej pridanej hodnoty za obdobie 2006-2015 v priemere o                
23 250,- EUR na podnik a pokles počtu pracovníkov o 1,67 na podnik. Záporné výsledky boli 
konzistentné pri použití rôznych premenných a párovacích algoritmov.   
 
 

HO č.15 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov? 

Hodnotiace kritériá:  

Zlepšenie prístupu k pozemkom/Zlepšená infraštruktúra na územiach s ukončenými PPÚ  

 Ukazovateľ pre kritérium: 

 Dĺžka opravených a vystavaných nových poľných a lesných ciest 

Podiel vysporiadaných vlastníckych nárokov v dôsledku realizácie projektu PÚ k celkovým 
nárokom vlastníkov 
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Parcely sú racionálnejšie usporiadané 

 Ukazovateľ pre kritérium: 

Priemerná veľkosť parcely pred a po realizácii projektu PÚ 

Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov 

Ukazovateľ pre kritérium: 

Zmena hrubej pridanej hodnoty 

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplynulo, že opatrenie nepreukázalo priamy účinok na zvýšenie 
konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov hospodáriacich na územiach s ukončenými PÚ. 
Jedným z dôvodov je relatívne malá ucelená výmera s ukončenými PÚ a z toho vyplývajúci nízky počet 
poľnohospodárskych podnikov použitých v komparatívnej analýze. Účinky opatrenia na 
konkurencieschopnosť sa preukážu až na väčšej výmere s ukončenými PÚ v strednodobom horizonte. 
Na individuálnej projektovej úrovni boli hodnotiteľmi identifikované okamžité pozitívne účinky 
realizovaných PÚ na hospodárenie poľnohospodárskych podnikov (viď. príloha 10).  

Realizované PPÚ priamo neprispievajú ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov, ale vytvárajú 
podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve. Opatrenie prispelo k rozvoju vidieka, 
zlepšeniu infraštruktúry vo vidieckej krajine (výstavba prístupových komunikácií, scelenie a 
optimalizácia tvarov a veľkostí pozemkov, sprístupnenie všetkých pozemkov, ochrana proti erózii, 
ekologické opatrenia, atď.) ako aj k rozvoju trhu s pôdou. O vlastnícky vysporiadané parcely, zvlášť 
s väčšou výmerou, je podstatne väčší záujem zo strany investorov/poľnohospodárskych podnikov. Ich 
cena má potenciál rastu najmä v oblastiach s vhodnými pôdno-klimatickými podmienkami pre 
intenzívnu rastlinnú výrobu.  

Pozemkové úpravy predstavujú zásadné opatrenie z hľadiska usporiadania pozemkového vlastníctva. 
Pozemky s ukončenými PÚ zlepšujú trh s pôdou, ako aj umožňujú zvyšovanie investícií do trvalých 
porastov (vinohrady, sady) s dlhodobou návratnosťou. Fungujúci trh s pôdou vytvára príležitosti pre 
diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a vstup nových mladých farmárov. Prínosom je aj 
zjednodušenie nájomných vzťahov medzi užívateľom pozemkov a menším počtom vlastníkov. V 
územiach so spracovanými PPÚ došlo k zníženiu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v priemere 
o 60%. Priemerne sa počet vlastníckych podielov znížil z 35 na 10. Účelovosť opatrenia sa preukázala 
aj v podobe zníženia rozdrobenosti pozemkov, pričom priemerná veľkosť parcely vzrástla zo 0,5319 ha 
na hodnotu 0,7078 ha.  

Na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov budú mať v strednodobom horizonte vplyv 
dosiahnuté výsledky PPÚ, a to najmä: 

- zabezpečenie lepšieho prístupu na pozemky - dĺžka opravených a vystavaných nových poľných 
a lesných ciest:  dosiahnutá hodnota 49,8 km. 
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Graf č. 125/2: Prehľad vybudovaných poľných a lesných ciest po jednotlivých samosprávnych krajoch SR (v km) 

Zdroj: MPRV SR 

- podiel parciel, ku ktorým sa zlepšil prístup (po realizácii stavebnej časti PPÚ), z celkového počtu 
parciel v rámci PPÚ:  19,63 %. 

Zmena miery rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na jedného vlastníka: 

- priemerný počet parciel na 1 vlastníka po realizácii PPÚ klesol zo 3,3 pred na 2,2 po realizácii   
PPÚ, 

- priemerný počet vlastníckych vzťahov na 1 parcelu klesol z 12 pred na 4 po realizácii PPÚ, 

- priemerný počet vlastníckych vzťahov 1 vlastníka klesol z 35 pred na 10 po realizácii PPÚ, 

- priemerná výmera parcely vzrástla z 5 319 m2 pred na 7 078 m2 po realizácii PPÚ. 

Počet vlastníckych vzťahov na 1 vlastníka sa v rámci KÚ, kde boli realizované PPÚ znížil takmer o 71%, 
čo je veľmi pozitívny dosah, avšak ako v predošlom ukazovateli aj tu je celkový dosah v kontexte  SR 
nedostatočný, práve pre pomerne malú výmeru KÚ s realizovanými PPÚ (cca 10 %). 

Podiel zrealizovaných prístupových ciest k parcelám (po realizácii stavebnej časti PPÚ), z celkového 
počtu plánovaných prístupových ciest v rámci projektových etáp PPÚ je v priemere za všetky kraje 
10,05%.  

Podiel parciel, ku ktorým sa zlepšil prístup (po realizácii stavebnej časti PPÚ), z celkového počtu parciel 
v rámci obvodu PPÚ za všetky kraje v priemere dosiahol 19,63 %. Najvyšší podiel už vybudovaných 
prístupových ciest je v Trnavskom kraji.  

PPÚ sú významným prvkom, ktorý podmieňuje ďalší rast konkurencieschopnosti poľnohospodárstva 
a je potrebné ich realizovať na dostatočne významnej výmere územia, avšak efektívnejšie ako doposiaľ.  

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

Opatrenia pre zvýšenie ochrany životného prostredia 

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- Vybudované spoločné zariadenia, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia 
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V rámci metodiky pozemkových úprav patrí medzi jej nedeliteľné časti spracovanie MÚSES (Miestny 
územný systém ekologickej stability) a následne VZFÚ (Všeobecné zásady funkčného usporiadania 
územia). MÚSES je dokument ochrany prírody, ktorý identifikuje situáciu v danom území z hľadiska 
ochrany prírody a navrhuje opatrenia s cieľom zvýšiť podiel stabilných prvkov v krajine na úkor 
nestabilných (zvýšiť koeficient ekologickej stability). 

VZFÚ si kladú za cieľ integrovať environmentálne, protierózne ako aj vodoochranné opatrenia spolu s 
návrhom novej cestnej siete v danom území (obr. č. 125/4). 

 

Obr. č. 125/4: Ukážka návrhu funkčného usporiadania územia – pozemkové úpravy Veľké Kosihy 

 
Zdroj: GEO-KOD, 2010 

Opatrenie prispelo k zvýšeniu stabilných prvkov v krajine prostredníctvom realizovaných 23 projektov, 
z toho a) prístup k pozemkom sa zabezpečil výstavbou miestnych komunikácií v rámci  21 PPÚ, b) 
vodohospodárske, protierózne, ekologické a rekultivačné opatrenia sa súčasne realizovali pri 20 
projektoch. 

Najviac protieróznych, protipovodňových a ostatných ekologických opatrení bolo doteraz 
vybudovaných v Nitrianskom kraji, a to takmer 30 % z celkového počtu týchto stavieb v rámci SR. 
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141 Podpora pre polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie 

Opatrenie M141 Podpora pre polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie (opatrenie 
11) je prechodným opatrením v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006. Jeho hlavným cieľom bolo: 

 Zmierniť problémy vidieka pri transformácii 

Uvedený hlavný cieľ sa napĺňal prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov pre dané opatrenie: 

 uľahčiť a podporiť reštrukturalizáciu polosamozásobiteľských podnikov,  

 umožniť vytvorenie životaschopných podnikov,  

 podporiť také náklady, ktoré sú potrebné pre rozvoj fariem,  

 zvýšiť kvalitu života na vidieku.  

Pod polosamozásobiteľskou farmou sa pre účely opatrenia rozumejú podniky, ktoré vyrábajú 
poľnohospodársku produkciu predovšetkým pre vlastnú potrebu, avšak časť svojej výroby uvádzajú na 
trh. V rámci opatrenia boli podporované neregistrované farmy, pričom cieľom bolo podporiť postupnú 
transformáciu časti týchto fariem na ekonomicky životaschopné podniky.  

Opatrenie bolo zamerané najmä na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu fariem, prípadne na 
obstaranie nového a rekonštrukciu/modernizáciu existujúceho technického a technologického 
vybavenia na zvýšenie efektivity výroby, manipulácie, predaja a uskladňovania poľnohospodárskej 
produkcie. 

 
Implementácia plánovaných aktivít 

Opatrenie 141 bolo realizované prostredníctvom 2 výziev: 01.12.2004 – 13.05.2005 a 20.02.2006 – 
03.03.2006. Podpora bola poskytovaná formou paušálnej platby v maximálnej ročnej výške 1 000,- EUR 
na farmu počas obdobia maximálne 5 rokov.  

Opatrenie Polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie – pokračujúce záväzky bolo v rámci 
PRV SR 2007-2013 financované z osi 1.  

 
Dosiahnuté výstupy 

Hlavným ukazovateľom výstupu bol celkový počet projektov za opatrenie, pričom cieľová hodnota 
uvedeného ukazovateľa bola nastavená na 3 500 polosamozásobiteľských fariem, ktoré mali byť 
podporené prostredníctvom opatrenia. Uvedený cieľ bol po ukončení programu (k 31.12.2007) 
naplnený na 14%, čo znamená 484 podporených fariem (Záverečná správa ex-post hodnotenia PRV SR 
2004-2006). Prehľad vyplatených finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov uvádza 
nasledujúca tabuľka. 

Tab. č. 141/1: Prehľad počtu zmlúv a objem celkových verejných výdavkov podľa programu 

Program 
Počet 
schválených 
žiadostí 

Počet platieb 

Vyplatené verejné výdavky 
(tis. EUR) 

EAFRD / 
EPFRV 

Spolu 

Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006 
484 

1 298 1 251,33 1 579,93 

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 647 482,75 647,00 

Spolu 484 1 945 1 734,08 2 226,93 
Zdroj: PPA 

Na uvedené opatrenie bolo z PRV SR 2007-2013 k 31.12.2015 vyplatených 647 tis. EUR verejných 
prostriedkov (prostredníctvom 647 platieb), z toho zdroje EPFRV boli vo výške 482 750,- EUR. Vo 
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finančnom pláne na obdobie 2007–2013 predstavuje čerpanie 96% z limitov verejných výdavkov. V 
rámci PRV SR 2004-2006 bolo vyplatených spolu 1 579 tis. EUR verejných prostriedkov 
(prostredníctvom 1 298 platieb), pričom čerpanie za toto obdobie predstavuje 86% z limitov verejných 
výdavkov.  

 
Definícia hypotéz 

Všeobecná hypotéza: Opatrenie umožnilo vytvorenie nových životaschopných podnikov v oblasti 
poľnohospodárstva. 

Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz pre dané opatrenie (v 
zátvorke je uvedené, ku ktorej hodnotiacej otázke sa daná špecifická hypotéza vzťahuje): 

Hypotézy Ukazovatele Kvalitatívna analýza Kvantitatívna analýza 

Podpora zlepšila 
ekonomickú 
životaschopnosť 
podporených 
polosamozásobiteľských 
fariem 
(HO č. 15) 

Počet podporených 
polosamozásaobiteľských 
fariem 
 
Objem produkcie 
realizovanej na trhu / 
rozvoj činnosti 

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov (monitorovacie 
údaje PPA), dotazníkový 
prieskum realizovaný 
hodnotiteľom, dostupné 
štatistické údaje, už 
realizované analýzy, 
štúdie, hodnotenia 

- 

Podpora podnietila 
trvalé štrukturálne 
úpravy 
polosamozásobiteľských 
fariem 
(HO č. 15) 

Právna forma sa zmenila - 

Podporené podniky sú 
menej vystavené 
konkurenčnému tlaku 
jednotného trhu 
(HO č. 20) 

Evidencia o pôsobení 
konkurenčných síl 

- 

 
Testovanie hypotéz 

V rámci hodnotenia pokračujúcich záväzkov opatrenia 141 Podpora pre polosamozásobiteľské farmy v 
procese reštrukturalizácie hodnotiteľ uskutočnil kvalitatívnu analýzu prostredníctvom dotazníka, ktorý 
bol zaslaný podporeným subjektom. Oslovených bolo 224 podporených žiadateľov z celkového počtu 
461 na základe dostupných kontaktných údajov. Pred realizáciou dotazníka bol hodnotiteľom 
stanovený prah čo sa týka počtu kompletných odpovedí respondentov pre potreby štatistického 
vyhodnotenia na 30 dotazníkov. Získaných bolo 43 kompletných odpovedí, čím bola naplnená prahová 
hodnota stanovená hodnotiteľom. 

V rámci opatrenia bolo schválených celkom 484 projektov. V priebehu realizácie PPA u niektorých 
projektov ukončila zmluvu dohodou, odstúpila od zmluvy, prípadne došlo k ukončeniu zmluvy 
dodatkom k zmluve. Celkový počet podporených žiadateľov tak činil 461. V dôsledku nízkeho naplnenia 
ukazovateľa výstupu (14%) možno efektivitu opatrenia hodnotiť ako veľmi nízku. Nakoľko však % 
čerpania z celkového limitu na dané opatrenie bolo relatívne vysoké (86% v rámci PRV SR 2004-2006, 
resp. 96% v rámci PRV SR 2007-2013), nízka efektivita je spôsobená skôr nesprávne nastaveným 
ukazovateľom výstupu, resp. krátením finančných limitov na dané opatrenie v priebehu jeho 
implementácie. V rámci stanovených konečných limitov verejných výdavkov na opatrenie by nebolo 
možné podporiť taký počet fariem, aký sa vopred očakával (3 500 fariem).  

V období pred realizáciou opatrenia (v roku 2003) bolo na Slovensku 63 528 neregistrovaných fariem 
fyzických osôb, ktoré obhospodarovali približne 55 tis. ha poľnohospodárskej pôdy s priemernou 
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výmerou 0,87 ha na farmu. Celkovo bolo teda podporené menej než 1% všetkých 
polosamozásobiteľských fariem na Slovensku. Podľa údajov Štatistického úradu SR bol v roku 2013 
počet neregistrovaných fariem fyzických osôb už len 15 431. V roku 2013 obhospodarovali uvedené 
farmy 58 703 hektárov s priemernou výmerou 3,8 hektára na farmu. 

Čo sa týka zamerania, takmer polovica projektov bola zameraná na chov včelstiev a s tým spojené 
aktivity (výroba a spracovanie včelích produktov). Ostatné oblasti zamerania zahŕňali najmä oblasť 
živočíšnej výroby, konkrétne chov králikov, oviec, hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka a z rastlinnej 
výroby najmä oblasť ovocinárstva a vinohradníctva, prípadne zeleninárstva. 

Podľa údajov monitoringu PPA bolo 5 rokov po ukončení projektu (do roku 2011) zaregistrovaných 
takmer 13% podporených žiadateľov, z toho ako samostatne hospodáriaci roľník 76% subjektov, ako 
živnosť 21% a ako spoločnosť s ručením obmedzeným 3%. Z celkového počtu žiadateľov vôbec 
neuvažovalo o registrácii 23% fariem, pričom v niektorých prípadoch boli príčinou zdravotné dôvody, 
v iných skôr vysoké odvodové zaťaženie, ktorému by ako registrovaný subjekt museli čeliť. Ostatné 
subjekty uvažovali o registrácii v neskoršom období, napr. v prípade zlepšenia situácie na trhu z 
pohľadu nárastu realizačných cien pri speňažovaní produkcie.  

Aj prostredníctvom dotazníka hodnotiteľ zisťoval, či u jednotlivých podporených subjektov došlo k 
zmene právnej formy, najmä k registrácii na SHR, prípadne aj iné právne formy. V súčasnom období 
(rok 2016) uvádza podľa výsledkov dotazníka 30% respondentov ako svoju právnu formu SHR, živnosť, 
prípadne spoločnosť s ručením obmedzeným. Ostatné subjekty nezmenili svoju právnu formu, ostali 
fungovať rovnako ako pred získaním podpory a v niektorých prípadoch dokonca úplne ukončili 
akúkoľvek činnosť.  

Čo sa týka príjmov z poľnohospodárskej činnosti, v období po realizácii projektu u jednotlivých 
žiadateľov vzrástli v priemere o 31% v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu. Hodnotiteľ ďalej 
prostredníctvom dotazníka zisťoval, či u jednotlivých podporených subjektov došlo v roku 2015 k 
rozvoju činnosti, resp. k zlepšeniu situácie z pohľadu konkurencieschopnosti v porovnaní s rokom 2007. 
Aj v rámci dotazníkového prieskumu sa odzrkadlila prevládajúca orientácia projektov na včelárstvo, 
nakoľko väčšina respondentov pôsobí práve v tejto oblasti. Z celkového počtu respondentov 51% 
uviedlo, že došlo k rozvoju činnosti, najmä z hľadiska zvýšenia počtu včelstiev, produkcie medu a 
následne aj z hľadiska zvýšenia príjmov. Väčšina respondentov uviedla, že došlo k rozvoju ich činnosti, 
a to aj napriek tomu, že podľa ich vlastných tvrdení bolo posledných 4-5 rokov pre včelárov veľmi 
nepriaznivých. Ich činnosť a stavy včelstiev ovplyvňovali najmä výkyvy počasia - veľké letné horúčavy a 
jarné mrazy a s tým boli spojené aj nízke medné výnosy. V rokoch 2011-2013 navyše došlo k vysokému 
úhynu včiel z dôvodu chorôb a včelári tiež musia čeliť problémom s odbytom (nízke výkupné ceny 
medu). Rozvoj činnosti nastal tiež z pohľadu zvýšenia výmery obhospodarovanej pôdy, prípadne 
nárastu počtu kusov chovaných hospodárskych zvierat. Tieto oblasti je však zložité vyhodnotiť, nakoľko 
sa hodnotiteľovi nepodarilo získať dostatočný preukazný počet odpovedí od respondentov, ktorí 
pôsobia v iných oblastiach než je včelárstvo. 

Na druhej strane, z celkového počtu dopytovaných 26% uviedlo, že v sledovanom období nedošlo k 
žiadnej zmene a zvyšok (približne 23%) uviedol, že došlo k úpadku činnosti (zníženie príjmov, strata) 
najmä z dôvodu vyššie uvedených skutočností týkajúcich sa situácie vo včelárstve.  

Z odporúčaní samotných podporených subjektov vyplynulo, že by uvítali podporu aj na nákup použitej 
techniky, nakoľko nová technika je pre malých začínajúcich farmárov veľmi nákladná a nemôžu si ju 
zabezpečiť z vlastných zdrojov. Jednotliví prijímatelia podpory ocenili, že bola poskytovaná podpora aj 
pre drobných poľnohospodárov a malé rodinné farmy. Za negatívum považovali najmä vysokú 
administratívnu záťaž pri získavaní podpory. V mnohých prípadoch išlo totiž o žiadateľov v 
dôchodkovom veku, pre ktorých bol proces získavania podpory zložitý.  

V prípade nepodporených žiadateľov bola uskutočnená analýza všetkých 69 subjektov na základe 
dostupných registrov (Živnostenský register, Obchodný register a i.) s cieľom zistenia aktuálnej situácie 
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ohľadom ich činnosti. Z uvedenej analýzy vyplynulo, že 23% neúspešných žiadateľov je v súčasnosti 
registrovaných ako SHR, má živnosť, prípadne je konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Takmer 29% žiadateľov živnosť ukončilo, prípadne pozastavilo. O zvyšnej časti žiadateľov neboli zistené 
žiadne informácie.  

HO č.15: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov? 

Hodnotiace kritérium: 

 podpora zlepšila ekonomickú životaschopnosť podporených polosamozásobiteľských fariem, 

 podpora zvýšila produkciu beneficientov realizovanú na trhu, 

 podpora podnietila trvalé štrukturálne úpravy polosamozásobiteľských fariem. 
 
Ukazovatele: 

 objem produkcie, rozvoj činnosti v porovnaní rokov 2007 a 2015, 

 zmena právnej formy. 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Z výsledkov hodnotenia vyplynulo, že podpora prispieva k zdravej výžive, pridanej hodnote a tvorbe 
nových produktov. Podpora je opodstatnená najmä pre špecifické oblasti zamerania, akými je 
napríklad včelárstvo. Bez podpory by u mnohých nedošlo k žiadnemu pokroku, resp. rozšíreniu 
činnosti. Mnohí včelári vykonávajú svoju činnosť ako záľubu a v priaznivých rokoch z hľadiska počasia 
a zdravotného stavu včelstiev dokážu množstvo produkcie realizovať na trhu. Podobný typ podpory im 
pomáha jednak pri rozširovaní činnosti z hľadiska počtu včelstiev, ale aj pri investovaní do potrebného 
technického vybavenia, na ktoré by inak nemali dostatok finančných prostriedkov.  

Pre ostatné oblasti je vhodné využiť podporu skôr v rámci iných opatrení, kde sa pre nich taktiež 
naskytajú rozsiahle možnosti (napr. investičné opatrenia, členstvo v odbytových organizáciách, 
podpora mladých farmárov a pod.). 

HO č.20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium: 

 podpora znížila štrukturálnu nerovnosť medzi poľnohospodárskym odvetvím v nových 
členských štátoch a poľnohospodárskym odvetvím v členských štátoch EÚ-15: 

o  podniky sú menej vystavené konkurenčnému tlaku jednotného trhu. 
 
Ukazovateľ: 

 evidencia o pôsobení konkurenčných síl. 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Pri hodnotení pôsobenia konkurenčných síl sa hodnotiteľ taktiež zameral najmä na oblasť včelárstva z 
dôvodu lepšej dostupnosti údajov a informácií, ktoré pri ostatných oblastiach chýbajú.  

Z hľadiska nepriaznivého pôsobenia konkurenčných síl podporené subjekty najčastejšie uvádzali 
intenzívny dovoz medu a včelích produktov zo zahraničia, ktorý spôsobuje nízke výkupné ceny medu. 
Realizačné ceny medu sú navyše veľmi kolísavé, nakoľko ich ovplyvňuje niekoľko faktorov, medzi nimi 
napr. častý výskyt chorôb, v dôsledku ktorého musia chovatelia prijímať náročné a nákladné ozdravné 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

239 

 

opatrenia, ďalej vysoké náklady na materiál potrebný pre chov včiel, neexistencia odbytových 
organizácii v oblasti medu, ktoré by garantovali ceny medu v regióne a s tým spojená chýbajúca 
odbytová základňa na včelie produkty a pod. Farmy tak často čelia problémom pri výkupe a len veľmi 
ťažko nachádzajú nové predajné miesta. Samotná podpora v rámci opatrenia im uľahčila vstup na trh 
len v nízkej miere.  

Pri zmierňovaní pôsobenia konkurenčných síl by podľa podporených subjektov mohla pomôcť napr. 
menej prísna legislatíva pre predaj z dvora, lepšia propagácia zdravých domácich produktov, prípadne 
je potrebné hľadať ďalšie riešenia pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských produktov, ktoré 
sú vyrábané malými prvovýrobcami a rodinnými farmami. 
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142 Odbytové organizácie výrobcov 

Pre opatrenie M142 Odbytové organizácie výrobcov (opatrenie 1.5) bol v programe stanovený 
nasledovný operačný cieľ: 

 Podporiť vznik, formovanie a uľahčenie administratívnych operácií odbytovým organizáciám 
výrobcov (OOV). 

Tento cieľ sa mal naplniť predovšetkým prostredníctvom: 

 prispôsobovania výroby a množstva výrobkov členov organizácie požiadavkám trhu; 

 spoločného uvádzania tovarov na trh vrátane prípravy na predaj, centralizácie predaja a 
zásobovania hromadných odberateľov; 

 zvyšovania pridanej hodnoty spoločnej produkcie a jej lepšieho zhodnocovania; 

 stanovenia spoločných pravidiel pre výrobné informácie najmä so zreteľom na zber 
úrody/produkciu a dostupnosť. 

Uvedený operačný cieľ opatrenia je v súlade so SWOT analýzou a so zadefinovanými potrebami, z 
ktorých pre poľnohospodárskych prvovýrobcov vyplýva nutnosť združovania sa do špecializovaných 
organizácií výrobcov, nakoľko vplyvom obchodných reťazcov sa oslabuje ich postavenie pri odbyte 
vlastnej produkcie. To platí najmä v prípade malých a stredných podnikateľov, ktorí sa vplyvom 
opatrenia mali spájať do väčších celkov a tak nadobudnúť väčšiu silu pri presadzovaní svojich záujmov.  

Podporené teda boli aktivity smerujúce k založeniu a činnosti OOV, ktorých členmi sú subjekty 
podnikajúce v poľnohospodárstve so zameraním na vybrané rastlinné alebo živočíšne komodity 
(zemiaky, obilniny, olejniny a strukoviny, chmeľ, muštové hrozno, liečivé, aromatické a koreninové 
rastliny, mlieko, jatočný hovädzí dobytok, jatočné ošípané, hydinu a vajcia, ovce, kozy a včelie produkt). 

Od podpory vzniku OOV sa očakávalo zlepšenie ekonomickej životaschopnosti podnikov, ktoré sa stali 
členmi OOV, a tým aj zvýšenie hrubej pridanej hodnoty podporených podnikov. Hlavnou činnosťou 
OOV mal byť efektívny spoločný odbyt produktov jej členov v rámci príslušnej komodity.  

Realizáciou opatrenia a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 142 prispieť k cieľu osi 1: 
„Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora“.  

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 142 

- propagácia a podpora vytvárania spoločných odbytových 
organizácií výrobcov 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- prispôsobenie výroby a 
množstva výrobkov členov OOV 
požiadavkám trhu 

Podpora vzniku, formovania a uľahčenie administratívnych operácií 
OOV 

- spoločné uvádzanie tovarov na 
trh vrátane prípravy na predaj, 
spoločné pravidlá, právomoci, 
postupy 

- zvýšenie pridanej hodnoty 
spoločnej produkcie a jej lepšie 
zhodnocovanie 

 

Implementácia plánovaných aktivít  

Opatrenie 142 bolo realizované prostredníctvom jednej výzvy č. 2008/PRV/02 v termíne od 15.03.2008 
do 11.09.2008. V rámci uvedenej výzvy neboli stanovené bodovacie kritériá.  

Podpora bola poskytovaná v podobe paušálnej platby v ročných splátkach počas prvých piatich rokov 
odo dňa uznania OOV. Jej výška závisela od hodnoty ročne predanej produkcie OOV, pričom boli zároveň 
stanovené maximálne limity pre každý z týchto piatich rokov. 

 
Dosiahnuté výstupy 

Podľa údajov monitoringu PPA bolo ku koncu roka 2015 schválených 59 projektov v celkovej sume 19 
063 342,53 EUR (okrem toho boli vyradené 3 projekty, každý s platbou po 180 000,- EUR), čo 
predstavuje 99%-né kontrahovanie. Celkovo bolo v rámci výzvy prijatých 66 žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, takže schválené boli takmer všetky predložené projekty. V rámci tohto opatrenia sa 
zrealizovalo 294 platieb v hodnote 16 929 100,25 EUR, t. j. 86%-né čerpanie z celkového limitu.  

Nadpolovičná väčšina OOV schválených v rámci opatrenia 142 (64,4%, t. j. 38 projektov) sa zameriava 
na poľné plodiny (rastlinná výroba). Jedna štvrtina, teda 15 OOV (25,4%) sa zameriava na mlieko, 4 OOV 
na ošípané (6,8%), 1 OOV na hydinu a 1 OOV na chov hovädzieho dobytka (1,7%).  

Z celkového objemu vyplatených verejných výdavkov smerovala viac ako polovica 59,4% (10 059,36 tis. 
EUR) do rastlinnej výroby a 40,6% (6 869,74 tis. EUR) do živočíšnej výroby. Priemerné celkové vyplatené 
verejné výdavky na jednu žiadosť z oblasti rastlinnej výroby boli 264 720,- EUR; v živočíšnej výrobe 
(spolu) 327 130,- EUR, t. j. cca o 23,6% vyššie v porovnaní s rastlinnou výrobou. 

Pokračujúce záväzky Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006 v opatrení č. 12 Odbytové organizácie výrobcov 
sú financované z opatrenia 142 Odbytové organizácie výrobcov. V rámci pokračujúcich záväzkov bolo 
schválených 34 žiadostí o NFP. Na tieto pokračujúce záväzky bolo do konca roka 2015 zrealizovaných 51 
platieb v hodnote 1 874,16 tis. EUR (t. j. 100%-né čerpanie), z toho 1 343,11 tis. EUR zo zdrojov EPFRV. 
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Tab. č. 142/1: Schválené žiadosti, podporené OOV a obrat podľa komodít k 31.12.2015 

Druh 
poľnohospodárskeho 

odvetvia 

Počet 
schválených 

žiadostí 

Počet 
podporených 

skupín 
výrobcov 

Obrat 
podporených 

skupín výrobcov 
(tis. EUR) 

Vyplatené verejné výdavky 
(tis. EUR) 

EPFRV SPOLU 

Poľné plodiny 38 38    104 556,93  7 544,52   10 059,36  

Záhradníctvo 0 0         -        -        -   

Vinárstvo 0 0         -        -        -   

Trvalé plodiny 0 0         -        -        -   

Mlieko 15 15 51 970,33    3 643,26    4 857,68  

Pasenie dobytka  
(bez produkcie mlieka) 1 1      1 086,29      141,34      188,45  

Ošípané 4 4 8 045,56     698,01     930,68  

Chov hydiny 1 1 3 512,52               669,70     892,93  

Zmiešané 0 0         -        -        -   

Iné 0 0         -        -        -   

SPOLU 59 59    169 171,63    12 696,82   16 929,10  

Záväzky z 
predchádzajúcich 
programových období 34 - - 1 343,11 1 874,16 

Zdroj: PPA 

 
Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy 
(počet schválených 
projektov, vyplatené verejné 
výdavky, miera podpory, 
priemerná výška podpory na 
projekt) 

Výstupy 
(počet podporených OOV, 
obrat podporených OOV v 
Eur) 

Sumarizácia hlavných 
výstupov 

Podpora vzniku, 
formovania a 
uľahčenia 
administratívnych 
operácií OOV 

Počet schválených 
projektov: 59 
Verejné výdavky celkom: 16 
929 100,25 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
286 933,90 € 

Počet podporených OOV: 
59 
Obrat podporených OOV v 
Eur: 169 171 634,52 € 

59 podporených OOV v 
komoditách poľné 
plodiny, mlieko, pasenie 
dobytka, ošípané, chov 
hydiny 

Spolu 

Počet schválených 
projektov: 59 
Verejné výdavky celkom: 16 
929 100,25 € 

Počet podporených OOV: 
59 
Obrat podporených OOV v 
Eur: 169 171 634,52 € 

- 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  

Podporených 59 odbytových 
organizácií výrobcov s celkovým 
počtom členov 398 

Zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 
podporených podnikov 

Predpokladá sa zvýšenie hrubej 
pridanej hodnoty u podporených 
podnikov. Čisté účinky budú 
následne kvantitatívne overené. 

 
Posúdenie príspevku opatrenia 142 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u prijímateľov 
berúc do úvahy 
externé činitele, ktoré 
môžu znížiť príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

- prispôsobenie 
výroby a 
množstva 
výrobkov členov 
OOV 
požiadavkám 
trhu 

 

X 
ostatné 

 

X 
mlieko 

  V rámci mlieka bol 
dosiahnutý lepší 
príspevok k 
očakávaným zmenám 
než v rámci ostatných 
komodít, nakoľko OOV 
v komodite mlieko 
dosahovali lepšie 
naplnenie všetkých 
ukazovateľov, lepšiu 
udržateľnosť a tým aj 
lepšiu 
konkurencieschopnosť. 

- spoločné 
uvádzanie 
tovarov na trh 
vrátane prípravy 
na predaj, 
spoločné 
pravidlá, 
právomoci, 
postupy 

  

X 
ostatné 

 

X 
mlieko 

 

- zvyšovanie 
pridanej 
hodnoty 
spoločnej 
produkcie a jej 
lepšie 
zhodnocovanie 

  

X 
ostatné 

 

X 
mlieko 
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Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 142 (1.5) Odbytové organizácie výrobcov 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 
Plnenie 

(%) 

Výstup 
Počet podporených OOV 70 93* (59+34) 132,9 

Obrat podporených OOV v EUR 191 800 000,- EUR 169 171 635,- EUR** 88,2 
Zdroj: PPA 
*Počet podporených OOV vrátane záväzkov z predchádzajúcich programových období. 
** Obrat za 59 podporených OOV v programovom období 2007-2013.  

 
Definícia hypotéz 

Všeobecná hypotéza: Opatrením bol zabezpečený efektívny odbyt poľnohospodárskych produktov 
prvovýrobcov zapojených do špecializovaných organizácií výrobcov, čím sa zlepšila ich ekonomická 
životaschopnosť a konkurencieschopnosť. 

Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz pre dané opatrenie (v 
zátvorke je uvedené, ku ktorej hodnotiacej otázke sa daná špecifická hypotéza vzťahuje): 

Hypotézy Ukazovatele Kvalitatívna analýza Kvantitatívna analýza 

Podpora posilnila 
prispôsobenie 
poľnohospodárskej 
produkcie 
požiadavkám trhu 
(HO č. 15) 

Počet podporených OOV  
 
Tržby z realizovanej 
produkcie (obrat 
podporených OOV) 

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov (monitorovacie 
údaje PPA), riadené 
rozhovory, fokusová 
skupina s členmi 
vybraných OOV, 
dostupné štatistické 
údaje, už realizované 
analýzy, štúdie, 
hodnotenia 

- 

Zlepšila sa ekonomická 
životaschopnosť 
podporených podnikov 
(zvýšil sa príjem a 
produktivita práce)  
(HO č. 15) 

Hrubá pridaná hodnota 
 
Produktivita práce 

Kontrafaktuálna analýza 
metódou PSM-DID 
 

Podporené podniky sú 
menej vystavené 
konkurenčnému tlaku 
jednotného trhu 
(HO č. 20) 

Evidencia o pôsobení 
konkurenčných síl 

- 

 
Testovanie hypotéz  

Z metodického hľadiska bolo pri hodnotení opatrenia 142 uskutočnených niekoľko nadväzujúcich 
krokov. V prvom kroku boli telefonicky zistené očakávania jednotlivých subjektov od členstva v OOV. 
Tie následne slúžili ako východisko pri druhom kroku, ktorým bola kvantitatívna analýza uskutočnená 
na podporených subjektoch (členovia OOV) a kontrolnej skupine. Prostredníctvom kvantitatívnej 
analýzy bola posúdená efektivita opatrenia z pohľadu zvýšenia hrubej pridanej hodnoty podporených 
podnikov a tiež produktivity práce. Následne bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie prostredníctvom 
dvoch osobných návštev OOV a tiež rozhovorov v rámci fokusovej skupiny, na ktorú boli prizvaní 
členovia 8 rôznych OOV, s ktorými bola vedená diskusia na tému naplnenia očakávaní, ktoré mali od 
opatrenia, ďalej výhod, ktoré im prinieslo členstvo v OOV, prípadne dôvodov zániku alebo faktorov 
neúspechu niektorých OOV. 

Hodnotenie konkurencieschopnosti podporených podnikov bolo primárne uskutočnené na základe 
nasledovných ukazovateľov:  



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

245 

 

 udržateľnosť činnosti OOV aj po ukončení projektu, 

 tržby z realizovanej produkcie, 

 ekonomická životaschopnosť podporených podnikov (hrubá pridaná hodnota a produktivita 
práce). 

Vychádzajúc z počtu prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok (66 ŽoNFP) v rámci jednej 
vyhlásenej výzvy tohto opatrenia a následne z percenta kontrahovania (99%) a čerpania (86%) možno 
konštatovať, že o podporu OOV bol veľký záujem a podpora mala svoje opodstatnenie. V období ich 
fungovania dosahovali OOV pomerne dobré výsledky. Aj napriek tomu však OOV čelili a aj v súčasnosti 
čelia problémom s udržateľnosťou po ukončení projektu. Z celkového počtu 59 schválených 
odbytových organizácií k 30.6.2016 fungovalo 25 OOV, 4 OOV boli v likvidácii a ďalších 30 zaniklo.  

Dôležitú úlohu tu zohrával aj fakt, že viacero OOV nemalo zriadený profesionálny manažment, ale ich 
činnosť riadil niektorý z členov OOV, čím nebola zabezpečená nestrannosť. To spôsobilo, že 
udržateľnosť mnohých OOV závisela od dobrej vôle daného jednotlivca, ktorého odchodom bola 
ohrozená celá OOV. Rovnako tak vo viacerých prípadoch chýbali jasne stanovené pravidlá financovania 
OOV aj po ukončení podpory.  

Čo sa týka členov jednotlivých OOV, vysoké zastúpenie mali družstvá. Aj keď opatrenie explicitne 
nestanovovalo obmedzenie z hľadiska veľkosti subjektov, ktoré sa mohli stať členmi OOV, pomoc bola 
zamýšľaná predovšetkým pre malých a stredných poľnohospodárov, pre ktorých má opatrenie väčšie 
opodstatnenie, nakoľko práve tí čelia najväčšiemu konkurenčnému tlaku a problémom pri efektívnom 
odbyte svojej produkcie. Problémom pri družstvách navyše je, že družstevné princípy sú dodnes 
deformované socializmom a spôsobujú tak vzájomnú nedôveru medzi partnermi, prípadne členmi. 
Dôvera je však kľúčová pri formovaní podobných širokých zoskupení viacerých subjektov, ktoré 
vplyvom opatrenia prechádzajú z pozície potenciálnych konkurentov do pozície partnerov. 

Z hľadiska počtu členov bol opatrením stanovený minimálny počet na 5 subjektov. Priemerný počet 
členov podporených OOV bol 7, teda podporené OOV boli skôr menšie. V čase svojho vzniku malo 8 
OOV viac ako 10 členov. Tie sa aj z hľadiska existencie javili ako najživotaschopnejšie, pričom 88% z 
nich stále existuje. Zo skupiny OOV nad 8 členov v súčasnosti existuje 82%, kým z celkového počtu OOV 
existuje len 42% a z OOV s menej ako 10 členmi existuje len 37%. Odbytové organizácie s väčším 
počtom členov (8 a viac) vznikali z komoditného hľadiska najmä v rámci mlieka. Nakoľko OOV fungujú 
ako otvorené skupiny, ďalšie podniky majú možnosť stať sa členmi za podmienok stanovených v rámci 
stanov alebo iných pravidiel OOV. 

Okrem toho, rovnaký subjekt sa často vyskytuje ako člen vo viacerých OOV (často aj 3-4) zameraných 
na rôzne komodity. Toto obmedzenie vyplývalo priamo z opatrenia, keďže každý výrobca mohol byť 
členom len jednej OOV v rámci príslušnej komodity. Vo viacerých prípadoch tiež identické skupiny 
prvovýrobcov založili viac OOV pre rôzne komodity. Z celkového počtu členov všetkých OOV (398 na 
základe údajov monitoringu PPA) bolo 55% jedinečných subjektov a ostatné subjekty sa vyskytovali 
opakovane vo viacerých OOV.  

Z podrobnejšej analýzy jednotlivých OOV tiež vyplynulo, že viaceré z nich majú sídlo na rovnakej 
adrese. Na jednej strane ide o pozitívny aspekt, keďže z toho možno usúdiť, že existuje silný subjekt, 
ktorý je schopný spojiť viacero prvovýrobcov a tým vytvoriť viacero OOV pre odlišné komodity a 
kumulovať tak zdroje a prostriedky. Na druhej strane by nemalo dochádzať k umelému vytváraniu 
veľkého počtu OOV pre tie isté komodity, aj keď s inými členmi.  

Berúc do úvahy komoditnú štruktúru, pri hodnotení udržateľnosti najlepšie výsledky dosiahlo mlieko, 
kde zo 16 OOV zaniklo 5 a zvyšných 11 vykazuje činnosť aj po ukončení projektu. Mlieko je jedným zo 
sektorov, kde práve združovanie prvovýrobcov do väčších organizácií môže priniesť viacero výhod a 
prostriedkov na zvrátenie, prípadne aspoň zmiernenie súčasného negatívneho vývoja v tomto sektore. 
Ten je dlhodobo ohrozený poklesom nákupnej ceny mlieka, ktorá nepokrýva ani celú výšku výrobných 
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nákladov, poklesom tržieb a vykazovaním strát prvovýrobcov mlieka. Na Slovensku je množstvo 
podnikov, ktoré nemajú zmluvne zabezpečený odbyt mlieka a navyše sa vytvára tlak zo strany 
obchodných reťazcov na odbytové ceny. Pri riešení uvedených problémov aspoň čiastočne pomáha 
združovanie prvovýrobcov do väčších celkov, čím získavajú väčšiu vyjednávaciu silu a schopnosť 
umiestniť produkciu na trhu za výhodnejších podmienok. Naopak, zlá situácia z hľadiska udržateľnosti 
je v sektore mäsa, kde z 5 OOV činnosť udržala len jedna. Tu však pôsobilo aj množstvo iných faktorov, 
ako napr. ruské embargo, nepriaznivá situácia na trhu a pod. Rovnako nepriaznivo sa vyvíjala situácia 
v sektore obilnín, kde zaniklo až 70% všetkých OOV. Práve tu mali medzi členmi vo veľkej miere 
zastúpenie družstvá, pre ktoré združovanie sa do väčších organizácií nemá také opodstatnenie ako u 
menších podnikateľov, keďže svoju produkciu dokážu v porovnaní s nimi ľahšie realizovať na trhu aj 
bez združovania sa do OOV a je pre nich zaujímavejšie stabilné dodávanie väčších množstiev vlastnej 
produkcie. Nakoniec v prípade OOV v komodite olejniny je situácia relatívne priaznivá, keďže aj po 
ukončení projektu bolo udržaných viac než 50% združení.  

Čo sa týka vývoja tržieb z realizovanej produkcie, údaje za 59 schválených OOV zachytáva nasledovný 
graf. 

 
Zdroj: PPA 

Z údajov je zrejmé, že v priebehu prvých piatich rokov od vyhlásenia výzvy a začatia realizácie prvých 
projektov celkové tržby z realizovanej produkcie rástli. Nárast v prvých dvoch rokoch je však spôsobený 
postupným zvyšovaním počtu OOV, nakoľko tie mali rôzny dátum začatia realizácie projektu a vo 
viacerých prípadoch aj svojej činnosti. Pokles nastal v roku 2013, kedy však už bolo viac než 40% 
projektov ukončených, teda údaj o výške tržieb týchto OOV nie je zaznamenaný v monitorovacom 
systéme PPA. Posledný stĺpec v grafe znázorňuje kumulatívne posledný rok, za ktorý je pre jednotlivé 
OOV v monitorovacom systéme údaj o výške tržieb v závislosti od dátumu ukončenia projektu (2012 
alebo 2013). Na základe uvedeného pozitívneho vývoja tržieb v priebehu realizácie projektov možno 
konštatovať, že opatrenie napomáhalo k spoločnému efektívnemu odbytu poľnohospodárskej 
produkcie. 

Po preverení vývoja tržieb prostredníctvom databázy finančných výsledkov slovenských firiem FinStat 
(www.finstat.sk) u 25 OOV, ktoré udržali svoju činnosť aj po ukončení projektu (roky 2014 a 2015) je 
možné existujúce OOV rozdeliť do troch základných skupín:  

 9 OOV (36%) patrí do skupiny, v rámci ktorej jednotliví členovia aj po ukončení projektu 
realizovali svoju produkciu cez OOV a dochádzalo tak k rastu tržieb, prípadne k rovnovážnemu 
vývoju tržieb počas realizácie projektu a následne aj po jeho ukončení. Až 8 OOV z tejto skupiny 
bolo v komodite mlieko, čím sa znova potvrdilo, že práve mlieko vykazuje najlepšie známky 
udržateľnosti a konkurencieschopnosti v porovnaní s ostatnými komoditami.  
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 V prípade 2 OOV (8%) došlo po ukončení projektu k značnému poklesu tržieb, avšak následne 
tržby začali znova mierne rásť. 

 14 OOV (56%) zaznamenalo po ukončení projektu veľmi výrazný pokles tržieb, prípadne u 
väčšiny z nich klesli tržby na nulu. Išlo najmä o OOV v komoditách obilniny a olejniny.  

Okrem spoločného odbytu OOV realizovali aj množstvo iných spoločných aktivít. Išlo najmä o spoločný 
marketing, prípadne nákup vstupov (chémia, hnojivá, krmivá a pod.). V niektorých prípadoch 
realizovali aj spoločné investície, napr. nákup mliečnych cisterien, investícia do mliečneho taxíka a pod. 
O podobné typy aktivít s vyššou pridanou hodnotou bol zo strany viacerých OOV záujem, avšak dôležité 
je vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov.  

Pri hodnotení ekonomickej životaschopnosti podporených podnikov prostredníctvom hrubej pridanej 
hodnoty a produktivity práce bola v prvom kroku použitá kvantitatívna analýza prostredníctvom 
naivného porovnania podnikov v členení podľa veľkosti (podniky jednoduchého a podvojného 
účtovníctva, teda SHR v porovnaní s družstvami). Porovnaných bolo celkom 1 543 podnikov (na základe 
údajov dostupných v rámci informačných listov MPRV SR) v rokoch 2006 a 2015, pričom jednotlivé 
podniky boli rozdelené podľa účasti v OOV.  

Pozitívny výsledok čo sa týka zmeny hrubej pridanej hodnoty a počtu pracovníkov bol dosiahnutý len 
pre podniky jednoduchého účtovníctva. V tomto prípade došlo v porovnaní rokov 2006 a 2015 k 
nárastu hrubej pridanej hodnoty u podnikov s účasťou v OOV o 108%, zatiaľ čo podniky bez účasti v 
OOV vykázali pokles o 30%. Pri porovnaní počtu pracovníkov bol u podnikov s jednoduchým 
účtovníctvom s účasťou v OOV dosiahnutý nárast o 28% a u podnikov bez účasti v OOV len o 5%. V 
podnikoch podvojného účtovníctva došlo k poklesu oboch ukazovateľov v sledovanom období, pričom 
výrazný negatívny rozdiel bol najmä v zmene hrubej pridanej hodnoty. Uvedené výsledky potvrdzujú, 
že opatrenie je vhodné skôr pre malých a stredných poľnohospodárov, pre ktorých má väčšie 
opodstatnenie zapájať sa do OOV, čo bolo preukázané aj v rámci kvalitatívnej analýzy opatrenia. Ide 
však o naivné porovnanie so skreslením spôsobeným rozdielnosťou podnikov. Z toho dôvodu 
hodnotiteľ uskutočnil tiež kontrafaktuálnu analýzu metódou PSM-DID. 

Aj výsledky kontrafaktuálnej analýzy však potvrdili negatívny vývoj pri hodnotení opatrenia 142, pričom 
sa dokonca nepotvrdil ani pozitívny efekt z naivného porovnania pre podniky s jednoduchým 
účtovníctvom. Je však potrebné poznamenať, že vzorka podnikov jednoduchého účtovníctva bola 
veľmi malá a nezahŕňala žiadne podniky, ktoré zaznamenali nárast hrubej pridanej hodnoty. Okrem 
toho, nárast hrubej pridanej hodnoty mohol byť spôsobený účasťou podnikov na iných opatreniach. V 
rámci kvantitatívneho hodnotenia bolo preto použitých niekoľko variantov vzoriek s cieľom 
odstránenia efektu iných opatrení PRV SR 2007-2013: 

1. vzorka 668 podnikov (z toho 43 podnikov s účasťou v OOV), ktoré nedostali žiadnu z podpôr v 
rámci opatrení 121 Modernizácia fariem, 123 Pridávanie hodnoty do produktov, 311 
Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností, ani v rámci Sektorového operačného programu 
2007-2008; 

2. vzorka 642 podnikov (z toho 106 s účasťou v OOV), ktoré nedostali žiadnu z podpôr v rámci 
opatrení 123, 311, SOP 2007-2008, avšak všetky dostali podporu v rámci opatrenia 121 (vzorka 
bola použitá z dôvodu existencie veľkého počtu podnikov s opatrením, ako aj bez opatrenia 
142 s podporou v rámci opatrenia 121); 

3. vzorka z bodu 2 upravená vynechaním podnikov s účasťou v tých OOV, ktoré zanikli (625 
podnikov, z toho 89 s účasťou v OOV); 

4. podniky s jednoduchým účtovníctvom bez platby v rámci opatrenia 121 (16 podnikov bez 
opatrenia 121 a 11 podnikov s opatrením 121); 

5. podniky s podvojným účtovníctvom s výmerou poľnohospodárskej pôdy > 0 a bez platieb v 
rámci opatrení 121, 123, 311, SOP 2007-2008 (s cieľom identifikácie zmeny nákladov na vstupy 
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do rastlinnej výroby, konkrétne prípravkov na ochranu rastlín, osivá a priemyselné hnojivá na 
1ha poľnohospodárskej pôdy).  

Pri všetkých uvedených vzorkách došlo k negatívnemu vývoju jednotlivých sledovaných ukazovateľov 
(hrubá pridaná hodnota, počet pracovníkov, produktivita práce), čo zachytáva nasledujúca tabuľka. 

Tab. č. 142/2: Odhad ATT efektu* na výsledkové ukazovatele 

Vzorka 
Zmena hrubej 

pridanej hodnoty 
Zmena 

pracovníkov 

Zmena 
produktivity 

práce 

Počet 
podporených v 

ATT 

Vzorka č. 1 -43 806,01 EUR +3,36 -9 529,19 EUR 34 

Vzorka č. 2 -74 534,95 EUR -4,00 -95,44 EUR 101 

Vzorka č. 3  -89 361,77 EUR -4,2 -3 115,25 EUR 89 

Vzorka č. 4 -15 399,26 EUR ** ** 12 

Vzorka č. 5 50,80 EUR*** *** *** 97 
Zdroj: prepočty hodnotiteľa 
* ATT - rozdiel hodnoty ukazovateľov pre podporené podniky po spárovaní a nepodporené podniky po spárovaní 
** Z dôvodu chýbajúcich hodnôt ostalo pre odhad len 6 podnikov, odhad nebol realizovaný 
*** Zmeny nákladov na vstupy do rastlinnej výroby (na vzorke č. 5 bolo zistené, že nedošlo u podporených podnikov k zníženiu 
vstupov do výroby oproti nepodporeným podnikom, naopak, vstupy sú o 50,80 EUR/ha poľnohospodárskej pôdy vyššie oproti 
nepodporeným podnikom) 

Na základe výsledkov zistených prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy pristúpil 
hodnotiteľ k zodpovedaniu hodnotiacich otázok.  

HO č.15: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov?  

Hodnotiace kritérium: 

 podporované aktivity prispeli k zlepšeniu ekonomickej životaschopnosti podnikov: 

o  príjem podporených podnikov sa zvýšil, 
o  produktivita práce sa zvýšila. 

 podpora umožnila prispôsobovanie produkcie na požiadavky trhu v krajine. 
 
Ukazovatele: 

Dosahové ukazovatele: 

 ekonomický rast, 

 produktivita práce. 

Výsledkový ukazovateľ: 

 zvýšenie hrubej pridanej hodnoty podporených podnikov. 
 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Hodnotiteľ pri posudzovaní príspevku opatrenia k zlepšeniu konkurencieschopnosti podporených 
podnikov prihliadal na udržateľnosť OOV aj po ukončení projektu, vývoj tržieb z realizovanej produkcie 
a najmä na ekonomickú životaschopnosť z pohľadu vývoja hrubej pridanej hodnoty a produktivity 
práce. 

Z výsledkov analýzy vyplynulo, že OOV čelia problémom v súvislosti s udržateľnosťou po ukončení 
podpory. Najlepšie výsledky z pohľadu udržateľnosti dosahovali OOV s väčším počtom členov (viac ako 
10 členov), ktoré z komoditného hľadiska vznikali najmä v rámci mlieka. OOV v komodite mlieko 
dosahovali najlepšie výsledky tiež z hľadiska vývoja tržieb a teda spoločného efektívneho odbytu 
poľnohospodárskej produkcie.  
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Čo sa týka posúdenia ekonomickej životaschopnosti podnikov s účasťou v OOV a bez účasti, z naivného 
porovnania podnikov v závislosti od systému vedenia účtovníctva (teda veľkosti) vyplynul pozitívny 
výsledok čo sa týka nárastu hrubej pridanej hodnoty a zmeny počtu pracovníkov len pre podniky 
jednoduchého účtovníctva (SHR, malé podniky). V tomto prípade došlo v porovnaní rokov 2006 a 2015 
k nárastu hrubej pridanej hodnoty u podnikov s účasťou v OOV o 108%, zatiaľ čo podniky bez účasti v 
OOV vykázali pokles o 30%. Pri porovnaní počtu pracovníkov bol u podnikov s jednoduchým 
účtovníctvom s účasťou v OOV dosiahnutý nárast o 28% a u podnikov bez účasti v OOV len o 5%. V 
podnikoch podvojného účtovníctva došlo k poklesu oboch ukazovateľov v sledovanom období, pričom 
výrazný negatívny rozdiel bol najmä v zmene hrubej pridanej hodnoty. Uvedené výsledky potvrdzujú, 
že opatrenie je vhodné skôr pre malých a stredných poľnohospodárov, pre ktorých má väčšie 
opodstatnenie zapájať sa do OOV. 

Hodnotiteľ okrem toho uskutočnil kontrafaktuálnu analýzu, ktorá však nepotvrdila ani mierny pozitívny 
efekt z naivného porovnania pre podniky s jednoduchým účtovníctvom. Aj napriek tomu, že bolo 
sledovaných niekoľko vzoriek podnikov s cieľom odstránenia efektu iných opatrení PRV SR 2007-2013, 
pri všetkých týchto vzorkách došlo k negatívnemu vývoju jednotlivých sledovaných ukazovateľov 
(hrubá pridaná hodnota, počet pracovníkov, produktivita práce). Negatívne výsledky sú spôsobené 
najmä z dôvodu nedostatočne nastavených kritérií a podmienok výzvy a jej vyhodnotenia.  

HO č.20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium: 

 podpora znížila štrukturálnu nerovnosť medzi poľnohospodárskym odvetvím v nových 
členských štátoch a poľnohospodárskym odvetvím v členských štátoch EÚ-15: 

o  podniky sú menej vystavené konkurenčnému tlaku jednotného trhu. 
 
Výsledkový ukazovateľ: 

 evidencia o pôsobení konkurenčných síl. 
 

Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Pri hodnotení ďalších účinkov opatrenia bol dôraz kladený na posúdenie schopnosti podnikov odolávať 
tlakom konkurencie. Po ukončení projektu mali OOV možnosť označiť jednu alebo viac konkurenčných 
síl, ktorých pôsobenie sa zmenšilo. Na výber mali z nasledovných možností: 

 Súperenie medzi etablovanými podnikmi dané napríklad množstvom a veľkosťou podnikov v 
odvetví, podmienkami dopytu, ktorý môže rásť alebo naopak klesať, prekážkami odchodu z 
odvetvia, ktoré udržujú podniky v odvetví aj keď dosahované výnosy sú nízke. 

 Vysoká pravdepodobnosť vstupu nových konkurentov. 

 Vyjednávacia sila zákazníkov a ich schopnosť stanovovať podmienky pri nákupe. 

 Vyjednávacia sila dodávateľov, ktorí sú schopní zvyšovať ceny, ktoré odberateľ musí zaplatiť za 
svoje vstupy alebo znižovať ich kvalitu. 

 Existencia substitútov, ktoré môžu nahradiť pôvodný výrobok, pretože uspokojujú podobné 
potreby. 

Najčastejšie uvádzanou konkurenčnou silou, ktorej pôsobenie sa vplyvom opatrenia znížilo, bola 
vyjednávacia sila zákazníkov, ktorí tak majú menšiu schopnosť určovať si podmienky pri nákupe. Vo 
svojej odpovedi ju uviedlo až 48 z 59 OOV (81%). Druhou konkurenčnou silou, ktorá sa podľa OOV 
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oslabila, bola vyjednávacia sila dodávateľov, čo uviedlo celkom 23 OOV (39%). Tí tak majú menšiu 
schopnosť zvyšovať ceny vstupov, prípadne aj znižovať ich kvalitu. Potvrdili to aj zistenia v rámci 
zorganizovanej fokusovej skupiny, kde viacero subjektov uviedlo, že došlo k zníženiu pôsobenia tejto 
konkurenčnej sily. Po 10 OOV (17%) uviedlo, že došlo k zmierneniu súperenia medzi etablovanými 
podnikmi a k zníženiu pravdepodobnosti vstupu nových konkurentov. Iba 4 OOV (7%) uviedli, že došlo 
tiež k zmierneniu konkurenčnej sily spojenej s existenciou substitútov, ktoré nahradzujú pôvodný 
výrobok. 
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OS2: ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY 

 

211, 212 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných 
znevýhodnených oblastiach (LFA) 

Úvod 

Slovensko je prevažne hornatá krajina s vysokým podielom málo produkčných pôd a zastúpením pôd, 
ktoré majú špecifické znevýhodnenia ako zamokrené pôdy, piesčité pôdy alebo skeletnaté pôdy. LFA 
predstavujú výmeru 1 225 764 ha, t. j. 50 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  

Pokračujúca poľnohospodárska činnosť v horších prírodných podmienkach je základným 
predpokladom udržania osídlenia týchto oblastí s prijateľnými príjmami vidieckeho obyvateľstva v 
takom rozsahu, aby plnila svoje krajinotvorné, environmentálne a sociálne funkcie pri dodržiavaní 
stanovených podmienok. 

SWOT analýza uvedená v programovom dokumente kladie dôraz na silné stránky, ktorými sú veľký 
potenciál využitia poľnohospodárskej pôdy, osobitne prírodných lúk a pasienkov a tradícia 
obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Zároveň poukazuje na nižšiu 
konkurencieschopnosť podnikov, horšie ekonomické výsledky podnikov v znevýhodnených oblastiach 
a nasledujúce nedostatky v životnom prostredí vidieckych oblastí: 

- vysoký podiel pôd ohrozených eróziou a inou formou degradácie; 
- úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov 

Medzi ohrozeniami sa uvádza nekontrolované opúšťanie pôdy. 

Programové potreby vzťahujúce sa k opatreniam LFA: 

- zachovanie poľnohospodárskych činností vo vidieckych znevýhodnených oblastiach; 
- podpora poľnohospodárskych činností chrániacich životné prostredie a udržiavanie 

environmentálnych hodnôt krajiny; 
- udržanie a ochrana biodiverzity a uchovanie kultúrneho dedičstva; 

Zahrnutie opatrení LFA (211, 212) do PRV je odôvodnené zvolenou stratégiou programu, v rámci ktorej 
sa uvádza:  

„V súvislosti s vysokým podielom poľnohospodárskej pôdy zaradenej do znevýhodnených oblastí je 
dôležité udržanie jej obhospodarovania, ktoré značne prispeje k zachovaniu charakteru vidieckej krajiny 
a prispeje k zníženiu výmery opustených pôd. Hospodárenie LFA napomôže zachovať vidiecky charakter 
krajiny a zamedziť vyľudňovaniu vidieckych oblastí“. 

V nadväznosti na analýzu SWOT a zadefinované potreby bol v PRV pre opatrenia LFA stanovený 
nasledovný operačný cieľ: 

Zachovanie a podpora udržateľných systémov hospodárenia s rešpektovaním ochrany životného 
prostredia a charakteru krajiny ako i prispievanie k biodiverzite a zachovaniu území s vysokou prírodnou 
hodnotou (HNV). 

Základná intervenčná logika podporujúca realizovanie podpôr je založená na kompenzácii straty 
príjmov poľnohospodárskych podnikov vyplývajúcich z hospodárenia v podmienkach s rôznym 
stupňom znevýhodnenia. Realizovaním plánovaných intervencií a dosiahnutím stanovených výstupov 
mali opatrenia LFA prispieť k cieľu osi 2: „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy 
s priaznivým dosahom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny“. 

Tento cieľ sa mal dosiahnuť hlavne prostredníctvom podpory intervencií, ktoré sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke.  
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Tab. č. 211,212/1: Intervencie v rámci opatrení LFA (211, 212) 

Skupina Opatrenie Poľnohospodárska pôda Podmienky podpory 

Zachovanie 
hospodárenia v 
horských oblastiach 

Platby 
poľnohospodárom za 
znevýhodnené 
podmienky v horských 
oblastiach (op. 211) 

H1 – H4:  
Kritériom je nadmorská výška a 
svahovitosť pôdy.  Minimálna výmera na 

vstup do opatrení bola 
stanovená na 1 ha p.p. 
Subjekt poberajúci platby 
LFA sa zaväzuje hospodáriť 
v celom podniku v súlade s 
dobrými 
poľnohospodárskymi a 
environmentálnymi 
podmienkami (GAEC) 
podľa článku 5 a prílohy IV 
nariadenia Rady (ES) č. 
1782/2003 a v súlade s 
príslušnými povinnými 
štandardmi podľa článku 4 
a prílohy III nariadenia 
Rady (ES) č.1782/2003 
(SMR). 

Zachovanie 
hospodárenia v 
ostatných 
znevýhodnených 
oblastiach 

Platby 
poľnohospodárom v 
oblastiach so 
znevýhodnenými 
podmienkami, iných 
ako horské oblasti 
(op. 212) 

O1 – O4:  
Pre vymedzenie bol použitý bodový 
systém hodnotenia produktivity 
prírodného prostredia podľa 
výnosovosti pôdy/ha, vyjadrený 
hrubým ročným rentovým efektom 
(integrálny ukazovateľ pôdno-
klimatických a ekonomických 
podmienok). 

S1: oblasti so zamokrenými pôdami 

S2: oblasti s extrémne suchými – 
piesčitými pôdami 

S3: oblasti so skeletovitými pôdami 

S4: oblasti s pôdami flyšového pásma 

S5: oblasti s málo produkčnými 
pôdami 

S6: oblasti s pôdami prechodných 
území 

Podrobnejšia klasifikácia jednotlivých typov poľnohospodársky znevýhodnených oblastí SR a 
stanovenej výšky príspevku je uvedená v nasledujúcich tabuľkách: 

Tab. č. 211.212/2: Diferenciácia platieb v horských oblastiach 

Typ 
oblasti 

Charakteristika 
Percento 
zákl. platby 

Vyrovnávací príspevok 

2007-2008 2009-2013 

H1 
priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 700 
m n.m. 

110 % 4 491 Sk/ha 149,07 Eur/ha 

H2 
priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 600 
m n.m. a menšia ako 700 m n. m. 

100 % 4 083 Sk/ha 135,53 Eur/ha 

H3 
svahovitosť územia obce väčšia alebo rovná 20 % (11,18º) 
na ploche väčšej alebo rovnej ako 50% územia obce 

90 % 3 675 Sk/ha 121,99 Eur/ha 

H4 

priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 500 
m n.m. a menšia ako 600 m n. m. v kombinácii so 
svahovitosťou obce väčšou alebo rovnou ako 15 % (8,31º) 
na ploche väčšej alebo rovnej ako 50% územia obce 

75% 3 062 Sk/ha 101,64 Eur/ha 
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Tab. č. 211.212/3: Diferenciácia platieb v ostatných znevýhodnených oblastiach  

Typ 
oblasti 

Charakteristika 
Percento 
zákl. platby 

Vyrovnávací príspevok 

2007-2008 2009-2013 

O1/1 výnosovosť pôd obce nižšia ako 17 bodov 155 % 3 129 Sk/ha 103,86 Eur/ha 

O1/2 
výnosovosť pôd obce vyššia alebo rovná ako 17 bodov a 
nižšia ako 22 bodov 

120 % 2 423 Sk/ha 50,43 Eur/ha 

O1/3 
výnosovosť pôd obce vyššia alebo rovná ako 22 bodov a 
nižšia ako 27 bodov 

100 % 2 019 Sk/ha 67,02 Eur/ha 

O2 
zastúpenie trvalých trávnych porastov a krmovín obce 
vyššie alebo rovné ako 50 % 

70 % 1 413 Sk/ha 46,90 Eur/ha 

O3 
výnos (úroda obilia) obce menšia ako 80 % národného 
priemeru 

55 % 1 111 Sk/ha 36,88 Eur/ha 

O4/1 
priemerná výnosovosť pôd Banskobystrického kraja nižšia 
ako 27 bodov 

120 % 2 423 Sk/ha 80,43 Eur/ha 

O4/2 
priemerná výnosovosť pôd okresov Bardejov, Humenné, 
Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad 
Topľou nižšia ako 27 bodov 

130 % 2 624 Sk/ha 87,10 Eur/ha 

O4/3 
priemerná výnosovosť pôd okresu Košice-okolie nižšia ako 
27 bodov 

95 % 1 918 Sk/ha 63,67 Eur/ha 

Zdroj: PRV SR 2007-2013 
 

Tab. č. 211.212/4: Diferenciácia platieb v oblastiach so špecifickými nevýhodami  

Typ 
oblasti 

Charakteristika 
Percento 
zákl. platby 

Vyrovnávací príspevok 

2007-2008 2009-2013 

S1 
zastúpenie zamokrených pôd na p.p. katastrálneho územia 
väčšie alebo rovné ako 50% 

90 % 1 357 Sk/ha 45,04 Eur/ha 

S2 
zastúpenie pôd extrémne suchých na p.p. katastrálneho 
územia väčšie alebo rovné ako 50% 

55 % 886 Sk/ha 29,41 Eur/ha 

S3 
zastúpenie skeletovitých pôd na p.p. katastrálneho územia 
väčšie alebo rovné ako 50% 

125 % 1 884 Sk/ha 62,54 Eur/ha 

S4 katastrálne územia flyšového pásma 85 % 1 281 Sk/ha 42,52 Eur/ha 

S5 oblasti s málo produkčnými pôdami 130 % 1 959 Sk/ha 65,03 Eur/ha 

S6 oblasti s pôdami prechodných území 95 % 1 432 Sk/ha 47,53 Eur/ha 
Zdroj: PRV SR 2007-2013, spôsob výpočtu príspevku je v Prílohe 1 PRV SR 2007-2013 a je v zmysle príslušných usmernení EK 
 

Tab. č. 211.212/5: Prehľad podporovaných plôch LFA v SR (PRV 2007-2013) 

 LFA SR Cieľ Konvergencia Ostatné oblasti 

Kategória znevýhodnenia Poľnoh. Pôda Poľnoh. pôda Poľnoh. pôda 

 ha % ha % ha % 

Horské oblasti 486 594 20 % 486 594 21 % 0 0 % 

Ostatné znevýhodnené oblasti 390 966 16 % 363 992 15 % 26 974 32 % 

Oblasti so špecifickými nevýhodami 348 203 14 % 341 529 15 % 6 674 8 % 

LFA spolu 1 225 764 50 % 1 192 115 51 % 33 648 40 % 

Pôda nezaradená do LFA 1 213 644 50 % 1 162 374 49 % 51 270 60 % 

Slovensko celkom 2 439 408 100 % 2 354 490 100 % 84 918 100 % 

Zdroj: PRV SR 2007-2013 

Platby LFA sú priamo zamerané na podporu príjmov poľnohospodárov a zachovanie 
poľnohospodárstva a nepriamo na ochranu ekologickej stability a biodiverzity v poľnohospodárskej 
krajine, ktoré závisia od spôsobov obhospodarovania krajiny a využívania prírodných zdrojov. 
Intenzívne obhospodarované ekosystémy na ornej pôde v SR, zamerané na veľkoplošné pestovanie sa 
vyznačujú minimálnou biodiverzitou. V porovnaní s nížinami je biodiverzita horských a podhorských 
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oblastí Slovenska výrazne vyššia. Podieľajú sa na tom aj mnohé sekundárne ekosystémy, ako sú lúky, 
racionálne využívané pasienky, ovocné sady, vinice a pod., ktoré vznikli činnosťou človeka. Na udržanie 
ich ekologickej stability je potrebná dodatočná činnosť poľnohospodárov (napr. kosenie, pasenie), 
ktorá blokuje sekundárnu sukcesiu (zarastanie pôdy trvalými burinami a drevinami). 

 

Na základe vyššie uvedenej intervenčnej logiky opatrení LFA bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný 
model, zobrazujúci vzťah medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným 
potrebám na ktoré opatrenie odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali 
očakávané zmeny dosiahnuť. 
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Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniam LFA (211, 212) 

- zachovanie poľnohospodárskych činností vo vidieckych 
znevýhodnených oblastiach; 

- podpora poľnohospodárskych činností chrániacich životné 
prostredie a udržiavanie environmentálnych hodnôt krajiny; 

- udržanie a ochrana biodiverzity a uchovanie kultúrneho 
dedičstva; 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované požiadavky na poľnohospodárske postupy, 
prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť 

- Podpora a stabilizácia príjmov 
poľnohospodárskych podnikov v 
LFA 

Hospodárenie podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a 
environmentálnymi podmienkami (GAEC) podľa článku 5 a prílohy IV 
nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, v sledovanom období išlo najmä o: 

- ochranu pôdy pred eróziou (minimálne krytie pôdy, minimálna 
správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky, 
zachovávanie terás) 

- ochranu organických zložiek pôdy (striedanie plodín, správa polí 
so strniskom) 

- ochranu štruktúry pôdy (vhodné používanie mechanizmov) 
- zabezpečenie minimálnej údržby pôdy a zabránenie zhoršeniu 

stanovíšť (minimálna miera intenzity chovu – zaťaženie TTP 
zvieratami a vhodné režimy kosenia a pasenia TTP). 

- ochranu stálych TTP (zákaz likvidácie) 
- zachovanie krajinných prvkov 
- zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na p.p. 

(obhospodarovanie v súlade s agrotechnickou praxou, likvidácia 
burín a samonáletov drevín) 

- ochranu vody a hospodárenie s vodou pri zavlažovaní 
 
a v súlade so zákonnými podmienkami hospodárenia podľa článku 4 
a prílohy III nariadenia Rady (ES) č.1782/2003 (SMR). Zo zákonných 
podmienok hospodárenia (SMR) sú pre environmentálnu hodnotu 
krajiny najvýznamnejšie:  

- ochrana voľne žijúcich vtákov  
- ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými 

nebezpečnými látkami  
- ochrana životného prostredia a najmä pôdy pri používaní 

čistiarenských kalov  
- ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov  
- ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich 

rastlín  
- ochrana zdravia ľudí, zvierat a rastlín (používanie prípravkov na 

ochranu rastlín, bezpečnosť potravín a krmív, ochrana zvierat 
pred chorobami a i. 

- Podpora obrábania p.p. v LFA a 
udržiavanie environmentálnych 
hodnôt krajiny, vrátane 
biodiverzity 

Platby LFA patrili medzi nosné opatrenia PRV SR 2007-2013, na ktoré bola viazaná vyše štvrtina zdrojov 
programu. V pôvodne schválenom finančnom pláne bolo na op. 211 a 212 alokovaných 15,4%, resp. 
10,7% z celkových verejných výdavkov programu v celkovej sume 667 423,130 tis. EUR.  

 
Realizácia opatrenia  

Opatrenia LFA boli realizované prostredníctvom PPA, ktorá každoročne oznamuje žiadateľom možnosť 
predkladania žiadostí o priame podpory na pôdu a zvieratá, vrátane opatrení LFA a ďalších 
neprojektových opatrení osi 2 PRV, v termíne do 15. mája príslušného kalendárneho roku. Súčasne PPA 
na svojej web-stránke poskytuje potrebnú dokumentáciu k formulárom žiadostí, metodické pokyny, 
príručky pre žiadateľov a ďalšie podporné dokumenty. 
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Ako už bolo zmienené, sumy jednotlivých platieb na 1 ha p.p. boli stanovené objektívnymi prepočtami 
v štádiu programovania a majú kompenzovať nižšie výnosy z hospodárenia v LFA. 
V zmysle usmernení EK, je efektivita využitia verejných zdrojov pre opatrenia LFA, ako aj ďalšie 
neprojektové opatrenia osi 2, meraná nie vo vzťahu k ekonomickým parametrom podnikov, ale podľa 
výmery úspešnej starostlivosti o krajinu.  

Je predpoklad, že úspešná starostlivosť o krajinu odráža plnenie podmienok, ktoré sú požadované 
opatrením. Kontrolou deklarovaných plôch (LPIS) je určená „stanovená výmera“, ktorá definuje rozsah 
v akom sú vykonávané vhodné postupy hospodárenia potrebné pre zabránenie marginalizácii územia, 
opúšťania pôdy a zvýšenie biodiverzity.  

Pri tomto type nárokovateľných platieb neexistuje priama väzba na ekonomické parametre výroby a 
taktiež neexistujú všeobecne ocenené prínosy podporených výmer pôdy (napr. hodnota 1 ha 
prispievajúca k podpore biodiverzity). Nie je teda možné jednoznačne konštatovať (na základe rozsahu 
úspešnej starostlivosti o krajinu), či vyplatené verejné zdroje v jednotlivých opatreniach prispievajú 
dostatočne alebo nie k zlepšeniu životného prostredia, ide len o kvalifikovaný predpoklad.  

 
Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Kumulatívne od začiatku implementácie opatrení LFA (211, 212), t. j. od r. 2007 do konca r. 2015 bolo z 
prostriedkov PRV SR 2007-2013 podporených 7 132 poľnohospodárskych podnikov, s celkovou 
výmerou 1 245 540 ha p.p., z toho 3 458 v horských oblastiach, s výmerou 472 829 ha a 3 674 v 
ostatných znevýhodnených oblastiach (O 1 846 + S 1 828) s výmerou 772 711 ha. Z uvedeného počtu 
podporených podnikov bolo 2 182 podnikov, s výmerou 202 566 ha hospodáriacich v územiach NATURA 
2000 (viď nasledujúca tabuľka). 

Počas obdobia 2007 - 2015 bolo prostredníctvom op. 211 podporené hospodárenie v horských (H) LFA 
celkovou sumou 389 543 tis. EUR ver. výdavkov. Prostredníctvom op. 212 bolo podporené 
hospodárenie v ostatných (O, S) LFA celkovou sumou 276 313 tis. EUR ver. výdavkov. Spolu za všetky 
typy LFA to predstavuje sumu 665 856 tis. EUR (VS PRV za r. 2015). Od roku 2014 sú platby LFA 
vyplácané už zo zdrojov nového PRV SR 2014-2020.  

Od r. 2011 boli žiadateľom vyplácané znížené sumy platieb (-19 %), k čomu pristúpil RO v snahe udržať 
financovanie platieb počas celého programového obdobia. Aritmetický priemer podpory na 1 ha p.p. v 
horských oblastiach vychádza na 659,- EUR, v inak znevýhodnených oblastiach 312,- EUR a v špecificky 
znevýhodnených oblastiach 250,- EUR.  

Podrobnosti o počtoch podporených podnikov, vyplatených sumách a priemerných platbách na podnik 
uvádza nasledovná tabuľka:
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Tab. č. 211.212/6: Kumulatívne údaje o implementácii opatrení LFA (211, 212) v SR ku koncu r. 2015 

Druh oblasti Počet 
podpor. 
podnikov 

Podporovaná 
výmera (v ha) 

Priemerná suma 
platieb (v EUR) 

Verejné výdavky  
(v tis. EUR) 

na podnik na 1 ha EPFRV Spolu 

Horské oblasti (H) 3 458 472 829 90 120 659 311 634 389 543 

Inak znevýhodnené (O) 1 846 413 457 69 922 312 129 076 163 025 

Špecificky znevýhod. (S) 1 828 359 254 49 068 250 89 697 113 288 

Spolu 7 132 1 245 540 74 370 426 530 407 665 856 

Z toho územia NATURA 
2000 

2 182 202 566 24 066 259 52 513 66 166 

* súčet neobsahuje dvojité započítanie podnikov hospodáriacich vo viacerých klasifikovaných oblastiach LFA 
Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 

Tab. č. 211,212/7: Počet podporených podnikov podľa NUTS III 

Kraje SR 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

PO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 490 

873 903 968 1 032 1 117 1 173 6 066 

BA 116 127 134 148 151 186 862 

BB 1 335 1 345 1 438 1 466 1 521 1 570 8 675 

KE 877 896 922 931 953 994 5 573 

NR 213 223 239 251 262 263 1 451 

TN 336 336 356 373 395 411 2 207 

TT 140 155 169 174 183 183 1 004 

ZA 730 774 844 894 952 1 027 5 221 
       

3 490 

Celkom 3 490 4 620 4 759 5 070 5 269 5 534 5 807 34 549 

Zdroj PPA, * údaj dostupný len za celú SR 

Počet podporených podnikov každoročne rástol z 3490 v r. 2007 až na 5807 v r. 2013. Najviac 
podporených podnikov bolo v PO kraji, za ním nasledujú kraje BB a KE. Kumulatívne bolo ku koncu r. 
2015 podporených až 7 132 rôznych poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa v priebehu 
implementácie do opatrení LFA zapojili. Zvyšovaním počtu žiadateľov sa znižovala priemerná výmera 
podporených subjektov, čoho dôsledkom bolo aj zníženie objemu podpory vyplatenej na 1 subjekt.  

Tab. č. 211.212/8: Podporená výmera p.p. v ha podľa NUTS III 

Kraje SR 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 053 309 

256 003 250 104 250 669 251 988 252 168 246 670 1 507 602 

BA 38 982 42 257 42 196 42 590 43 045 42 702 251 772 

BB 275 700 273 458 273 561 271 620 271 812 269 373 1 635 524 

KE 254 864 257 427 257 828 256 656 256 468 256 797 1 540 039 

NR 46 903 46 658 46 815 48 069 48 351 48 313 285 109 

TN 102 172 100 582 100 743 98 571 98 457 97 689 598 213 

TT 40 218 39 376 40 459 40 920 41 716 41 545 244 233 

ZA 157 012 157 722 157 936 158 404 158 956 159 592 949 622 
       

1 053 309 

Celkom 1 053 309 1 171 854 1 167 582 1 170 207 1 168 819 1 170 973 1 162 680 8 065 425 

Zdroj PPA, * údaj dostupný len za celú SR 

Po nábehu opatrení v r. 2007 je trend podporenej výmery p.p. pomerne ustálený. Najväčšia výmera 
podporenej p.p. bola v BB kraji, za ním nasledujú kraje KE a PO.
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Tab. č. 211.212/9: Vyplatené podpory LFA v EUR podľa NUTS III 

Kraje 
SR 

2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

PO 

87 544 861 

27 215 454 26 554 890 26 597 536 21 751 114 21 790 175 21 364 033 145 273 201 

BA 1 961 607 2 123 420 2 114 943 1 675 133 1 734 318 1 743 439 11 352 860 

BB 26 298 497 25 843 156 26 008 822 20 810 944 20 786 892 20 734 840 140 483 152 

KE 16 673 041 17 074 613 17 031 689 13 710 016 13 750 408 13 600 167 91 839 934 

NR 2 344 575 2 300 372 2 335 252 1 948 829 1 958 198 1 986 402 12 873 627 

TN 8 296 538 8 165 170 8 195 713 6 412 188 6 387 780 6 290 965 43 748 353 

TT 1 990 146 1 999 173 2 042 388 1 694 378 1 716 803 1 688 715 11 131 602 

ZA 21 280 552 21 262 630 21 134 793 17 126 259 17 392 887 17 154 928 115 352 050 
       

87 544 861 

Celko
m 

87 544 861 106 060 410 105 323 423  105 461 136 85 128 861 85 517 460 84 563 489 659 599 640 

Zdroj PPA   
* údaj dostupný len za celú SR 

Po nábehu opatrení v r. 2007 je vidieť nárast celkovej sumy platieb v r. 2008-2010 a následné zníženie 
(administratívnym rozhodnutím RO) v rokoch 2011-2013. Najväčší objem prostriedkov smeroval do 
podnikov v PO kraji (22%), za ním nasledujú kraje BB a ZA. 

Najpočetnejšou skupinou žiadateľov boli samostatne hospodáriaci roľníci (3 739 subjektov), ktorých 
počet sa zvýšil od roku 2007 o 26,2%. Menej početnú skupinu tvorili spoločnosti s ručením 
obmedzeným (1 166 subjektov), keď v roku 2007 žiadalo o podporu iba 679 subjektov, čo predstavuje 
zvýšenie o 71,7%. Počet družstiev, ktoré žiadali o podporu LFA zostal na rovnakej úrovni. Akciové 
spoločností zaznamenali zvýšenie o 27%.  

Tab. č. 211.212/10: Vývoj štruktúry žiadateľov o platby LFA podľa právnej formy 

Právna forma žiadateľa 2007 2013 rozdiel index 

Samostatne hospodáriaci roľník 2 964 3 739 775 126,1% 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 679 1 166 487 171,7% 

Akciová spoločnosť 63 80 17 127,0% 

Družstvo 437 435 -2 99,5% 

Iné právne formy vlastníctva 44 70 26 689 585 

Spolu 4 187 5 490 1 303 131,1% 

Zdroj: Analytická správa hodnotenia LFA, VÚEPP 2015 

Samostatne hospodáriaci roľníci a spoločnosti s ručením obmedzeným zvýšili výmeru podporenej pôdy 
o 10,8% resp. 7,3%. Naopak výmera podporenej pôdy družstiev a akciových spoločností sa znížila o 
5,6% a 1,6%.  

Na ekonomiku hospodárenia poľnohospodárskych subjektov v LFA významne vplýva štruktúra 
disponibilného pôdneho fondu, ktorú uvádza nasledovná tabuľka.  

Tab. č. 211.212/11: Využitie pôdy v LFA SR 

Ukazovateľ 
Horské 
oblasti 

Ostatné 
znevýhodnené 
oblasti 

Oblasti so 
špecifickými 
nevýhodami 

Produkčné 
oblasti 

Poľnohospodárska pôda 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 orná pôda 34,46% 63,77% 80,14% 98,54% 

 lúky a pasienky 65,54% 36,23% 19,87% 1,46% 
Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR 2012, VÚEPP Bratislava 
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Vplyvom nižšej úrodnosti pôd a horších klimatických podmienok sú v LFA dosahované horšie výsledky 
v úrodách obilnín, ako uvádza nasledujúca tabuľka.  

Tab. č. 211.212/12: Hektárové úrody obilnín v LFA (t/ha) 

Typ LFA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Horské oblasti 3,19 3,93 3,53 2,63 3,71 3,56 

Ostatné znevýhodnené oblasti 3,06 4,34 3,52 2,97 4,05 3,65 

Oblasti so špecifickými nevýhodami 3,45 4,80 4,11 3,10 4,36 3,82 

Produkčné oblasti 4,06 6,23 5,19 4,57 6,08 4,13 
Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR, VÚEPP Bratislava 

Rozdielnu úžitkovosť hospodárskych zvierat dosahovanú v LFA prezentuje nasledujúca tabuľka.  

Tab. č. 211.212/13: Počet zvierat a úžitkovosť v chovoch HD a oviec v LFA 

Ukazovateľ M. J. Horské oblasti 
Ostatné 
znevýhodnené 
oblasti 

Oblasti so 
špecifickými 
nevýhodami 

Produkčné 
oblasti 

HD spolu VDJ/ha 0,279 0,215 0,185 0,178 

Dojnice VDJ/ha 0,111 0,076 0,074 0,094 

Dojčiace kravy VDJ/ha 0,053 0,051 0,023 0,002 

Ročná dojnosť kg/dojnicu 6 306 5 734 5 997 7 459 

Ovce VDJ/ha 0,407 0,130 0,102 0,007 

 - z toho bahnice dojné VDJ/ha 0,177 0,058 0,028 0,001 

Ročná dojnosť l/bahnicu 80,81 54,72 82,32 49,59 
Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR 2012, VÚEPP Bratislava 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy 
Počet 
podporených 
podnikov 

Výsledky 
Cieľová 
výmera p.p. 

Výsledky 2 Dosahy 

Podporené 
žiadosti o 
kompenzačné 
platby LFA v 
horských 
oblastiach 
(op.211)  

1 6001 
3 4582  

Podporená 
výmera v ha v 
rámci 
horských LFA  
(H1-H4) 

1 140 000 ha1 
1 245 540 ha2  

Zachovania 
poľnohospodárstva v 
horských LFA - výmera 
úspešnej starostlivosti o 
krajinu“ prispievajúca k 
zabráneniu marginalizácie 
a opúšťaniu pôdy 

Udržanie 
poľnohospodárskych 
území s vysokou 
prírodnou hodnotou 
/HNV (300 000 ha)  
 
Zabránenie/ zníženie 
poklesu biodiverzity 
meranej Indexom 
populačného trendu 
(zmeny početnosti) 
vybratých druhov 
vtákov v 
poľnohospodárskej 
krajine (105% hodnoty 
roku 2006) 

Podporené 
žiadosti o 
kompenzačné 
platby LFA v 
ostatných 
znevýhodnených 
oblastiach 
(op.212)  

1 9001 
3 6742 
 

Podporená 
výmera v ha v 
rámci 
ostatných LFA  
(O1-O4) 

Zachovania 
poľnohospodárstva v 
horských LFA - výmera 
úspešnej starostlivosti o 
krajinu“ prispievajúca k 
zabráneniu marginalizácie 
a opúšťaniu pôdy 

Podporené 
žiadosti o 
kompenzačné 
platby LFA v 
špecificky 
znevýhodnených 
oblastiach 
(op.212)  

Podporená 
výmera v ha v 
rámci 
špecifických 
LFA  
(S1-S6) 

Zachovania 
poľnohospodárstva v 
horských LFA - výmera 
úspešnej starostlivosti o 
krajinu“ prispievajúca k 
zabráneniu marginalizácie 
a opúšťaniu pôdy 

Podporené 
žiadosti LFA pre 
ochranu 
biodiverzity a 
HNV (op. 211, 
212) 
 

n.a. 

Podporená 
výmera v ha v 
rámci p.p. v 
územiach 
Natura 2000  

300 000 ha1 
202 566 ha2 

Ochrana biotopov a HNV 
na p.p. 
 

1) - Plán  2) - Skutočnosť 
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Posúdenie príspevku opatrení LFA (211, 212) k očakávaným zmenám  

Očakávané 
zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených 
aktivít k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na základe hlavných 
výstupov a identifikovaných 
priamych hrubých účinkov u 
prijímateľov berúc do úvahy externé 
činitele, ktoré môžu znížiť príspevok. 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Podpora a 
stabilizácia 
príjmov 
poľnohospodár. 
podnikov v LFA 

  

 X 

 Platby LFA sú nárokovateľnou platbou 
na plochu p.p. a predstavujú 
významný dotačný príjem pre všetky 
poľnohospodárske podniky 

Podpora 
obrábania p.p. v 
LFA a udržiavanie 
environmentálnyc
h hodnôt krajiny 

  

X  

 Všetky podporované podniky sú 
povinné zachovávať podmienky GAEC 
a SMR, prostredníctvom ktorých je 
chránené ŽP a krajina, avšak ide o 
sekundárny účinok 

Zníženie poklesu 
biodiverzity 

 

X   

 Zabránenie poklesu biodiverzity je len 
sekundárnym cieľom opatrení LFA. 
Na pokles biodiverzity vplýva mnoho 
faktorov, pričom platby LFA pozitívne 
ovplyvňujú iba niektoré, index 
početnosti vtákov minimálne. 

 

Zhodnotenie - dosiahnuté „hrubé“ výsledky vs cieľové ukazovatele výstupu pre opatrenia LFA 

Stanovenie cieľových hodnôt výstupu a výsledku vychádza z poznatkov získaných najmä predošlou 
implementáciou opatrení LFA, ale keďže ide o veľký podiel prostriedkov programu je do istej miery 
ovplyvnený aj politickým rozhodovaním a vyjednávaním so zástupcami poľnohospodárskych 
stavovských organizácií.  

V prípade LFA bolo cieľom SR v čo najväčšej miere využiť kompenzačné platby LFA (v súlade s príslušnou 
legislatívou EÚ a stanovenou metodikou určenia LFA) a minimálne zachovať výmeru LFA z predošlého 
Programu rozvoja vidieka 2004-2006.
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Tab. č. 211.212/14: Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ  

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 
Stav k 
31.12.2013 

Plnenie (%) 

Výstup 

Počet podporených podnikov, z toho: 
 - horské oblasti 
 - ostatné oblasti 

3 500 
1 600 
1 900 

  7 132 
3 458  
3 674 

203,77 
 
 

Podporená poľnohospodárska pôda 1 140 000 ha 1 245 540 109,26 

Výsledok 

Plocha s úspešným hospodárením na 
pôde prispievajúcim k: 
 - biodiverzite a poľnohospodárstvu s 
vysokou  
 prírodnou hodnotou (HNV) 
 - zabráneniu marginalizácie a 
opúšťaniu pôdy 

 
  
 
 300 000 ha 
1 140 000 ha 

 
 
 
202 566* 
1 245 540 

 
 
 
67,52 
109,26 

Dosah 

Udržanie poľnohospodárskych území s 
vysokou prírodnou hodnotou  

300 000 ha 202 566* 67,52 

Zabránenie poklesu biodiverzity 
(zmena trendu) 

Index 
populačného 
trendu vybratých 
druhov vtákov 
105% hodnoty 
roku 2006 
(t.j.1,05) 

1,0569 100,66 

Zdroj: PPA  * prekryv s územiami NATURA 2000 

Z uvedenej tabuľky ukazovateľov je vidieť, že všetky stanovené cieľové hodnoty povinných spoločných 
ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené, s výnimkou podporenej výmery p.p. prispievajúcej k 
biodiverzite a udržaniu území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV), ktorá bola splnená na 67,5%. 

V rámci opatrení LFA (211, 212) bolo kumulatívne k 31.12.2015 podporených spolu 7 132 podnikov, z 
toho 3 458 v horských a 3 674 v ostatných oblastiach. Ide o žiadateľov, ktorí od spustenia implementácie 
opatrení LFA z nich benefitovali aspoň v jednom roku.  

Pri stanovení plnenia ukazovateľov na kumulatívnej báze (7 132 subjektov a podporených 1 245 540 ha 
p.p.) dochádza medziročne k viacnásobnému započítaniu rovnakých subjektov, čo navonok vytvára 
dojem výrazného prekročenia pôvodne kvantifikovaného cieľa /počtu podporených podnikov. 
Plánovaný počet podporených subjektov takto vychádza prekročený o 103,77 % a plánovaná cieľová 
výmera o 105 540 ha, t. j. o vyše 9 %, avšak ide o prekročenie vzhľadom na fluktuáciu plôch a 
podporených subjektov v jednotlivých rokoch.  

Ďalší popis a hodnotenie stanovených ukazovateľov je v uvedené v ďalšom texte, v rámci odpovedí na 
hodnotiace otázky. 
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Definícia hypotéz 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrení 211 a 212 v praxi bude hodnotená testovaním 
nasledovných hypotéz:  

 

Obe hypotézy sú založené na predpoklade, že poľnohospodárske podniky budú na podporenej výmere 
dôsledne dodržiavať legislatívou (EÚ a SR) stanovené Dobré poľnohospodárske a environmentálne 
podmienky (GAEC), ktoré priaznivo vplývajú na: 

- ochranu pôdy pred eróziou (minimálne krytie pôdy, minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické 
miestne podmienky, zachovávanie terás) 

- ochranu organických zložiek pôdy (striedanie plodín, správa polí so strniskom) 
- ochranu štruktúry pôdy (vhodné používanie mechanizmov) 
- zabezpečenie minimálnej údržby pôdy a zabránenie zhoršeniu stanovíšť (minimálna miera 

intenzity chovu – zaťaženie TTP zvieratami a vhodné režimy kosenia a pasenia TTP). 
- ochranu stálych TTP (zákaz likvidácie) 
- zachovanie krajinných prvkov 
- zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na p.p. (obhospodarovanie v súlade s agrotechnickou 

praxou, likvidácia burín a samonáletov drevín) 
- ochranu vody a hospodárenie s vodou pri zavlažovaní 

a Zákonné podmienky hospodárenia (SMR), ktoré okrem iného priaznivo vplývajú na:  

- ochranu voľne žijúcich vtákov  
- ochranu podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami  
- ochranu životného prostredia a najmä pôdy pri používaní čistiarenských kalov  
- ochranu vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov  
- ochranu biotopov, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín  
- ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín (používanie prípravkov na ochranu rastlín, bezpečnosť 

potravín a krmív, ochrana zvierat pre chorobami a i. 

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

Kompenzačné 
platby budú 
motivovať 
poľnohospodárov, 
aby pokračovali v 
hospodárení na 
pôde a zachovávali 
postupy priaznivé 
pre životné 
prostredie a 
krajinu. 

Verejné 
výdavky 
Počet 
podnikov 
Podporená 
výmera  

Porovnanie 
plánovaných hodnôt 
so stavom na konci 
obdobia,  
porovnanie 
relevantného 
kontext. ukazovateľa 
- výmera území s 
extenzívnym 
poľnohospodárstvom 
 

Založené na údajoch 
z IACS  
a operačnej databázy 
PPA. 
Vyhodnotenie 
realizácie op. LFA 
(Analytická správa 
VÚEPP 2015)  
A význam 
požadovaných 
praktík (SMR, GAEC) 
na životné prostredie 
a krajinu. 

Kvantitatívne 
štatistické metódy 
hodnotenia neboli 
uplatnené, 
pretože nie je 
možné definovať 
kontrolnú skupinu 
podobných 
podnikov v LFA, 
ktoré by 
nepoberali platby 
LFA  
 
 

Kompenzačné 
platby budú mať 
priaznivý dosah na 
biodiverzitu 
(zmeny početnosti 
druhov vtákov v 
poľnohospodársk
ej krajine) 

Index zmeny 
početnosti 
vybratých 
druhov 
vtákov 
 
 

Vývoj indexu vtákov 
na národnej úrovni 
 
 

Názory kľúčových 
stakeholderov, 
názory a zistenia 
SOVS z monitoringu 
početnosti vtákov, 
význam 
požadovaných 
praktík (SMR, GAEC) 
na biodiverzitu. 
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Pôda v najviac znevýhodnených oblastiach by bola bez udržiavania opustená a postupnou sukcesiou 
by sa zmenila na les, čím by zmizlo z horských lúk a pastvín mnoho vzácnych druhov, ktoré vyžadujú 
pravidelné obhospodarovanie.  

 
Odpovede na spoločné hodnotiace otázky 

HO16: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia? 

Cieľom podpory fariem v LFA bolo podporiť pokračovanie ich poľnohospodárskej činnosti v horších 
prírodných podmienkach a nepriamo tak zabezpečiť starostlivosť o ŽP a krajinu. Základným 
predpokladom pre splnenie tohto cieľa je udržanie osídlenia predmetných oblastí a zabezpečenie 
prijateľných príjmov poľnohospodárov a vidieckeho obyvateľstva. Následne potom môžu byť splnené 
ďalšie mimoprodukčné funkcie platieb LFA, ktoré poľnohospodári vykonávajú aj vo verejnom záujme. 
Sú to funkcie krajinotvorné (zachovanie charakteru a rázu poľnohospodárskej krajiny) a 
environmentálne (ochrana pôdy pred eróziou, zhutnením, degradáciou, zarastaním trvalými burinami 
a drevinami.  

Z environmentálneho hľadiska je významným príspevkom platieb LFA ich priaznivý dosah na diverzitu 
živočíšnych a rastlinných druhov a zachovanie území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV). 

Zahrnutie povinného monitorovania ukazovateľa HNV do spoločného rámca pre monitorovanie a 
hodnotenie programového obdobia 2014-2020 na úrovni EÚ a ČŠ je dôležitým krokom k zlepšeniu 
zberu dát a chápaniu niektorých interakcií medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím. 
Ukazovateľ HNV bude použitý nielen v rámci PRV ale aj pri hodnotení vplyvu všetkých nástrojov SPP.  

Kategória HNV nie je o tom kde aké plodiny pestovať, alebo ako intenzívne spásať určité plochy TTP, 
ale je o systéme a interakcii rôznych elementov poľnohospodárstva. Z praktického hľadiska je omnoho 
ťažšie a nákladnejšie vrátiť niečo späť do stavu HNV ako s využitím riadenej poľnohospodárskej praxe 
sa snažiť udržať HNV, ktoré už existujú.  

Napriek skutočnosti, že SR oplýva prírodne cennými územiami v PRV 2007-2013 bola klasifikácia území 
HNV obmedzená iba na územia Natura 2000 na p.p.. Po odporúčaniach EK boli v novom 
programovacom období 2014-2020 zaradené do HNV aj ďalšie územia a celková výmera HNV 
poľnohospodárstva SR dnes dosahuje 416 613 ha, t.j. 20,7% p.p. registrovanej v LPIS. 

Z údajov v Tab. 7 a 8 je zrejmé, že stanovená cieľová hodnota ukazovateľa výstupu „počet podporených 
podnikov“ 3500 bola každoročne značne prekročená, s výnimkou r. 2007, kedy bola splnená na 99,7 %. 
Trend postupného nárastu žiadateľov o vyrovnávací príspevok vyplýva z pokračujúceho usporiadania 
vlastníckych vzťahov farmárov k pôde (napr. delenie väčších podnikov), jej postupného zaradenia do 
kontrolného systému LPIS ako aj tým, že o platby LFA sa uchádzajú aj takí farmári, ktorí sa doteraz o 
vyrovnávacie príspevky neprihlásili resp. delením a zlučovaním subjektov hospodáriacich v 
znevýhodnených oblastiach. 

Stanovená cieľová hodnota ukazovateľa výstupu „podporená poľnohospodárska pôda“ 1 140 tis. ha 
bola rovnako každoročne prekročená, s výnimkou r. 2007, kedy bola splnená na 92,4 %.  
Na celej podporenej výmere LFA sa počíta aj plnenie ukazovateľa výsledku „výmera úspešnej 
starostlivosti o krajinu“ prispievajúca k zabráneniu marginalizácie a opúšťaniu pôdy. Najnižšia výmera 
(1 053 309 ha, 92,4% cieľovej hodnoty) bola dosiahnutá v 2007, najvyššia (1 171 854 ha, 102,8% cieľovej 
hodnoty) v r. 2008.  

Napriek tomu, že nie je dôkaz o tom, aké percento pôdy so znevýhodnenými podmienkami by bolo bez 
platieb LFA opustené, je vysoko nepravdepodobné, že by to bolo 100%. Preto konštatujeme, že 
opatrenie vykazuje určitý efekt mŕtvej váhy, ktorý z dostupných údajov nie je možné preukázateľne 
stanoviť (neexistuje kontrolná skupina nepodporených podnikov). Lokalizáciu plôch a platieb LFA 
ukazujú nasledujúce mapy. 
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Obr. č. 211.212/1: Plocha, na ktorú bola vyplatená podpora LFA k 31.12. 2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa týka príspevku LFA k biodiverzite a poľnohospodárstvu v územiach s vysokou prírodnou 
hodnotou (HNV), tento bol rozhodnutím RO v uplynulom programovacom období meraný len výmerou 
vzájomného prekryvu území LFA a území NATURA 20009 a pohyboval sa každoročne v rozmedzí od 150 
824 ha v r. 2010 do 302 000 ha v r. 2009, viď nasledujúca tabuľka (údaje za r. 2007 a 2008 nie sú 
dostupné). 

Obr. č. 211.212/2: Vyplatené sumy platieb LFA v EUR k 31. 12. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
9 Pri úvodnej kvantifikácii sa vychádzalo z podkladov RO, podľa ktorých sa územia NATURA 2000 (územia podľa smernice 

79/409/EHS – chránené vtáčie územia 292 000 ha p.p. a územia podľa smernice 92/43/EHS – územia európskeho významu 
42 000 ha) na 90,5 % prekrývajú s územiami LFA, čo predstavuje výmeru cca 300 000 ha.  
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Tab. č. 211.212/15: Príspevok LFA k zvýšeniu biodiverzity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Výmera HNV (p.p. s platbami LFA v 
územiach Natura 2000) (ha) 

302 000  150 824  180 824  
 

193 906  
 

202 566  
 

Plnenia cieľovej hodnoty 
ukazovateľa (%) 

100,67 50,27 60,27 64,64 67,52 

Zdroj: Výročné správy PRV SR 2007-2013 

Podľa dostupných údajov boli v uvedených rokoch prostredníctvom platieb LFA podporené územia s 
vysokou prírodnou hodnotou v rozsahu 50,27% až 100,67% z pôvodne stanovenej cieľovej hodnoty. 
Táto hodnota priamo závisí od výmery p.p. v HNV, ktorú žiadatelia deklarovali v predložených 
žiadostiach o platby LFA. 

Na úrovni dosahu je pre LFA stanovený ukazovateľ „Udržanie poľnohospodárskych území s vysokou 
prírodnou hodnotou“, s cieľovou hodnotou 300 000 ha. Keďže ide o rovnaké územie prekryvu LFA a 
Natura 2000 ako na úrovni výsledku, jeho plnenie je zhodné s plnením ukazovateľa výsledku – výmera 
prispievajúca k z výšeniu biodiverzity.  

Vymedzením podporovanej výmery išlo viac o deklaratívne udanie rozsahu pôsobenia opatrení LFA na 
územia HNV, ako o priame pozitívne pôsobenie na konkrétne biotopy. Napriek dlhoročnému 
vyplácaniu platieb LFA bol ich účinok na prírodné a poloprírodné biotopy trávnych porastov 
zanedbateľný. Potvrdzuje to klasifikácia spoločného kontextuálneho ukazovateľa (CCI 36, r. 2014), 
podľa ktorého v SR prevláda nízky stupeň zachovania biodiverzity prírodných trávnych porastov, keď 
vhodne obhospodarovaných je 13%, nevhodne a zle obhospodarovaných 78,2%. 

Konkrétnym dôkazom je rozsiahla výmera pôvodných TTP, osobitne v horských oblastiach, ktorá je z 
dôvodu dlhodobo nedostatočnej starostlivosti zarastená náletom drevín a burín. Tieto plochy postupne 
prestali byť obhospodarované a dochádza na nich k rozvratu pôvodných prírodných trávnych 
ekosystémov (biele miesta mimo LPIS, VÚPOP uvádza výmeru bielych miest v rozmedzí 250.000 - 
350.000 ha). Podľa zákona sú plochy zarastené náletom klasifikované ako poľnohospodárska pôda, ale 
v skutočnosti je to les v rozličnom štádiu vývoja, avšak bez možnosti jeho spravovania podľa plánov 
starostlivosti o les. 

Druhým ukazovateľom dosahu, ktorým sa všeobecne objektivizuje zmena biodiverzity je „Index 
populačného trendu (zmeny početnosti) vybratých druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine“, s 
cieľovou hodnotou pre rok 2013 na úrovni 105% hodnoty indexu z roku 2006 (index = 1,0). Znamená 
to, že v štádiu programovania PRV bol predpokladaný pozitívny účinok implementácie opatrení osi 2 
PRV, vrátane LFA na zvrátenie klesajúceho trendu. 

Index zmeny početnosti vybratých druhov vtákov poľnohospodárskej krajiny vysvetľuje zmeny v 
biodiverzite poľnohospodárskej krajiny zo širšieho pohľadu, nakoľko zmeny početnosti jednotlivých 
druhov sú veľmi rôznorodé. Keďže hodnota indexu v sledovaných rokoch nebola stanovená špecificky 
pre plochy LFA, ale pre celé územie SR, z metodického hľadiska možno z trendu vypočítaných hodnôt 
indexu len usudzovať určitý nekvantifikovateľný vplyv platieb LFA na biodiverzitu.  

V SR každoročne zisťuje hodnoty uvedeného indexu organizácia SOVS podľa zaužívanej metodiky 
sčítania vybraných druhov vtákov viazaných na tradičnú poľnohospodársku krajinu. 
Podľa jej zistení na národnej úrovni od r. 2006 do r. 2009 početnosť vybraných druhov vtákov mierne 
rástla, následne od r. 2010 do roku 2012 poklesla skoro o 15 % a v odpočtovom roku 2013 opäť vrástla 
na hodnotu 1,0569, čím bola stanovená cieľová hodnota indexu splnená na 100,66% (viď nasledujúca 
tabuľka).  

Následné merania indexu v rokoch 2014 a 2015 však nepotvrdili stabilizáciu početnosti vtákov, ale 
naopak predstavujú veľmi výrazný prepad početnosti (mínus 43,1%) a to napriek tomu, že prvých 5 
rokov programového obdobia vykazoval monitoring stabilnú tendenciu. 
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Môže to byť spôsobené populáciami vtáctva zostávajúcimi niekoľko rokov v dôsledku vernosti lokalite 
na pôvodných hniezdiskách aj napriek zmenám biotopov v dôsledku zmien poľnohospodárskej politiky 
a využívania krajiny po našom vstupe do EÚ (rozoranie mnohých TTP na plochách mimo agro-
environmentálnych schém, odstránenie nelesnej drevinovej vegetácie za účelom splnenia podmienok 
platieb a iné zmeny).  

Tab. č. 211.212/16: Index zmeny početnosti vybratých druhov vtákov poľnohospodárskej krajiny  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SR 1,06581 1 1,0364 1,083 1,0569 0,9885 0,9975 0,856 1,0569 0,5286 0,569 

AEP 1,1104 1 1,1048 1,2759 1,2989 1,0409 1,1708 1,0009 0,9444 0,7825 0,7281 
Zdroj: SOVS  AEP – plochy s agro-environmentálnymi platbami PRV 

Pokles početnosti v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva sa teda mohol prejaviť až s istým 
časovým odstupom. Tu je však potrebné vziať do úvahy, že početnosť vtáctva môže byť mierne 
ovplyvnená aj poveternostnými podmienkami, čo síce nezmení výslednú tendenciu početnosti, ale 
môže prehĺbiť extrémy, alebo fluktuácie. Takouto veľmi výraznou fluktuáciou je aj významný nárast 
početnosti vtáctva v r. 2013, keď hodnota indexu na národnej úrovni bola dokonca vyššia ako na 
plochách AEP. Tento výkyv bol spôsobený najmä významnými zrážkami pred a počas hniezdnej sezóny. 
V dôsledku zrážok ostali zatopené mnohé depresie na poliach a mnohé polia neboli dostupné 
mechanizácii. Celkovo sa tak znížilo používanie chémie, vyrušovanie a zvýšila sa aj úspešnosť 
hniezdenia na plochách, ktoré inak za bežných poveternostných podmienok neposkytujú optimálne 
podmienky pre hniezdenie väčšieho počtu bežných druhov vtáctva.  

Takýto výkyv však nebol pozorovaný na plochách s aplikovanými AEP. Je možné predpokladať, že tieto 
zmeny neboli pozorované v dôsledku toho, že tieto plochy aj mimo obdobia s vyšším úhrnom zrážok 
poskytujú vtáctvu vhodné podmienky na hniezdenie. 

Negatívne zmeny početnosti boli menej výrazné na plochách s aplikovanými agro-environmentálnymi 
schémami. V porovnaní s rokom 2006 na nich klesla početnosť vtáctva v r. 2015 len o 28 %. Pritom do 
r. 2012, resp. 2013 bola početnosť bežných druhov vtáctva na plochách s aplikovanými AEP takmer 
rovnaká ako v r. 2006.  

Z dosiahnutých hodnôt podporenej výmery p.p. v LFA možno iba nepriamo usúdiť na pozitívny vplyv 
op. 211 a 212 na životné prostredie a to vďaka väzby platieb LFA na povinnosti pre poľnohospodárske 
podniky dodržiavať zmienené Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (GAEC) a 
Zákonné podmienky hospodárenia (SMR).  

Z monitoringu početnosti druhov vtákov a najmä viacročného trendu hodnôt indexu je vzhľadom na 
jeho vysokú premenlivosť a výkyvy zrejmé, že platba LFA vplývala na početnosť vtákov minimálne. 
Napriek takmer rovnakej výmere podporenej pôdy v LFA za obdobie 2007-2015 sa hodnota indexu 
pohybovala v rozmedzí -43,1% (r.2015) až + 8,3% (r.2008). 

Príspevok k životnému prostrediu a biodiverzite predstavuje aj výmera území s extenzívnym 
poľnohospodárstvom, ktoré používa menej vstupov a vnáša menej cudzorodých látok do prostredia. 
Takéto hospodárenie je charakteristické pre horšie prírodné podmienky v LFA a monitoruje ho aj 
spoločný kontextuálny ukazovateľ na úrovni EÚ „územia s extenzívnym poľnohospodárstvom“. 
Okrem pôdnych podmienok je v LFA podstatný vplyv klimatických podmienok, ktoré sa následne 
premietajú vo výške úrod pestovaných plodín, osobitne obilnín.  

Údaje v nasledujúcej tabuľke ukazujú značné medziročné rozdiely vo výmery pre extenzívne 
pestovanie plodín, keď v rokoch 2008, 2009 a 2013 je vykazovaný podiel pôdy pre extenzívne 
pestovanie približne o polovicu nižší ako v r. 2007 a v rokoch 2010 – 2012. 

Výmera pôdy pre extenzívne spásanie v r. 2013 dosiahla v SR 71,2% z celkovej využitej p.p.. Medziročne 
došlo v r. 2009 k zvýšeniu podielu pôdy pre extenzívny chov zvierat o 7% a to vplyvom znižovania počtu 
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zvierat a súčasného zvyšovania výmery krmovín. Od r. 2009 už nedochádzalo k takému razantnému 
úbytku zvierat, dokonca v r. 2012 sa počet zvierat medziročne zvýšil. Je viditeľný nárast výmery 
extenzívnych plodín (krmovín) a teda aj zvýšenie podielu pôdy s extenzívnym hospodárením v 
živočíšnej výrobe (extenzívne pasenie).  

Tab. č. 211.212/17: Územia s extenzívnym poľnohospodárstvom v SR  

Územia s extenzívnym 
poľnohospodárstvom 

Merná 
jedn. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

% výmery p.p. pre extenzívne 
plodiny na ornej pôde % 18,02 11,80 10,76 21,94 22,59 19,73 11,14 

% výmery p.p. pre extenzívne 
spásanie 

% 63,69 64,89 71,88 71,88 71,08 70,25 71,18 

Zdroj: ŠÚ SR (EUROSTAT disponuje iba údajmi na úrovni NUTS II) 

 

HO20: Ktoré ďalšie účinky, vrátane účinkov týkajúcich sa ostatných cieľov/osí, sa spájajú s 
implementáciou tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/ negatívne účinky na beneficientov, 
nebeneficientov, miestnu úroveň)? 

Základná intervenčná logika podporujúca realizovanie Platieb LFA bola založená na kompenzácii straty 
príjmov poľnohospodárskych podnikov vyplývajúcich z hospodárenia v podmienkach s rôznym 
stupňom znevýhodnenia. V tomto smere platby LFA pôsobia významne synergicky k ostatným 
opatreniam PRV, najmä opatreniam zameraným na zvýšenie a diverzifikáciu príjmov a rast 
konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (os 1 a 3), ale tiež opatrení osi 4, ktoré cez 
prístup Leader smerom zdola-nahor podporujú životaschopnosť miestnej ekonomiky. 

Charakteristickým pre hospodárenie v horších prírodných podmienkach LFA je potreba úzkeho 
prepojenie rastlinnej výroby na živočíšnu výrobu, s možnosťou využívať potenciál trvalých trávnych 
porastov (TTP) na spásanie. Nižšia výmera ornej pôdy v LFA a obmedzenia v pestovaní intenzívnych 
tržných plodín, najmä obilnín sa často negatívne premieta do ekonomiky subjektov hospodáriacich v 
LFA. 

Pri dlhodobo stratovej ekonomike subjektov v LFA by bez adekvátnej podpory hrozili farmám 
existenčné problémy s dosahom na postupné opúšťanie pôdy a marginalizáciu.  

Ako ukazujú viacročné skúsenosti podpora ekonomicky málo výhodného hospodárenia v LFA 
jednoznačne prispieva k zabráneniu opúšťania pôdy, vyľudňovania vidieckych oblastí a k zabezpečeniu 
sústavnej starostlivosti o prírodné bohatstvo a kultúru krajiny, ako prevencia negatívnych následkov 
pre životné prostredie a biologickú rozmanitosť.  

Marginalizácia je sociálno-ekonomický proces znižovania životaschopnosti poľnohospodárstva a je 
prvotným signálom budúceho opúšťania pôdy. Vidiecka krajina sa tak stáva produkčne nezaujímavou 
a nastupuje proces zmien v praxi obhospodarovania pôdy, vyvolaný kombináciou sociálnych, 
ekonomických, politických a environmentálnych faktorov.  

Napriek rôznym opatreniam na podporu vidieka, vrátane platieb LFA sa v priebehu obdobia 2007-2013 
v slovenskom poľnohospodárstve objavujú niektoré nové sociálne problémy, signalizujúce 
marginalizáciu: 

- hromadné prepúšťanie nekvalifikovaných a nízko kvalifikovaných zamestnancov (jadrová agrárna 
nezamestnanosť), 

- nárast podielu sezónnych pracovníkov a rôznych foriem skrátených pracovných úväzkov. U tejto 
skupiny pracovníkov dochádza k zníženiu ich životnej úrovne. V sledovanom období rástol podiel 
sezónnej pracovnej sily v pôdohospodárstve a tiež podiel zahraničnej nájomnej pracovnej sily na 
výkon manuálnych prác na farmách. 
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- na vidieku sa objavuje marginalizovaná sociálna skupina nezamestnanej poľnohospodárskej 
populácie, najmä segment nekvalifikovaných a nízko kvalifikovaných poľnohospodárskych 
pracovníkov. Táto marginalizácia má aj svoje priestorové dimenzie a najmä v ekonomicky 
znevýhodnených a periférnych oblastiach vytvára nerovnaké šance a príležitosti, až s rizikom 
prepadu do trvalej sociálnej odkázanosti a závislosti na sociálnych dávkach (najmä periférne 
regióny východného a stredného Slovenska, s nedostatočnou ekonomickou infraštruktúrou s 
vysokým podielom nezamestnaného poľnohospodárskeho obyvateľstva, najviac postihnuté 
transformačnými zmenami). 

- ustupujú tradičné typy polo-samozásobiteľských fariem neregistrovaných fyzických osôb. Tieto 
aktivity vidieckeho obyvateľstva vytvárali istý kompenzačný efekt zníženej kúpnej sily tejto 
populácie. 

Vidiek sa začína sociálne diferencovať a začínajú sa tu objavovať stále väčšie sociálne nerovnosti. V 
odľahlých vidieckych oblastiach a v najmenších vidieckych sídlach sa prejavuje klesajúca kvalita života 
obyvateľstva a je tu výrazne nižšia kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorá nestimuluje rozvoj živností a 
malého a stredného podnikania (dochádza ku koncentrácii „neviditeľnej“ sociálnej exklúzie, ktorá je 
typická pre vidiek a k riziku reprodukcie tejto exklúzie). Ide o mäkké formy vylúčenia - nízka občianska 
vybavenosť, zlá zdravotnícka starostlivosť, nízka technická infraštruktúra a pod.). 

Opúšťanie pôdy v SR nie je monitorované, avšak trend záujmu o hospodárenie na pôde poskytuje 
prehľad výmer jednotlivých druhov pozemkov p.p. (nasledujúca tabuľka), z ktorej je vidieť pokles vo 
všetkých druhoch pozemkov na p.p., v relatívnom vyjadrení najvýraznejší je pokles výmer trvalých 
kultúr. 

Tab. č. 211.212/18: Vývoj druhov pozemkov p.p. v SR v období 2007-2015 

Stav Druh pozemku (v ha) 

ku dňu: orná pôda chmeľnice vinice záhrady sady TTP poľn. pôda 

01.01.2007 1 427 357  534 27 314 76 813 17 792 880 873 2 430 683 

01.01.2008 1 425 896  530 27 243 76 720 17 590 880 920 2 428 899 

01.01.2009 1 421 852  520 27 258 76 636 17 360 879 853 2 423 478 

01.01.2010 1 417 983  519 27 140 76 563 17 257 878 470 2 417 933 

01.01.2011 1 416 633 520 27 091 76 529 17 034 876 484 2 414 291 

01.01.2012 1 415 653 517 26 997 76 563 16 858 874 224 2 410 812 

01.01.2013 1 413 739 515 26 964 76 568 16 861 871 324 2 405 971 

01.01.2014 1 413 129 513 26 750 76 447 16 793 868 061 2 401 693 

01.01.2015 1 412 228 512 26 513 76 362 16 744 864 681 2 397 041 

2015 - 2008 -13 668 -18 -730 -358 -10 0846 -16 239 -31 858 
Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, Úrad geodézie, kartografia a katastra SR  

Využívanie p.p. presnejšie ako údaje z katastra popisujú údaje z databáza Slovstat (údaje ŠÚ SR), podľa 
ktorej výmera využitej poľnohospodárskej pôdy (UAA) v r. 2015 poklesla v porovnaní s rokom 2007 z 
1 930 570 ha na 1 921 563 (mínus 9 007 ha, t.j. 0,47%). Pokles výmery obhospodarovanej p.p. tak 
predstavuje približne 1000 ha ročne, údaje o tom aký je z toho podiel opustenej pôdy nie sú dostupné. 
Významný pokles za obdobie programu je zaznamenaný vo výmere trvalých porastov o 6 439 ha (25,9 
%) a menší pokles u trvalých lúk a pasienkov o 7 921 ha (1,50 %). Opačný trend zaznamenala výmera 
ornej pôdy, ktorá v porovnaní s rokom 2007 narástla o 7 375 ha (0,53 %).  

Platby LFA priamo vplývajú na ekonomickú výkonnosť subjektov, ktorá sa prejavila vo vývoji tržieb, 
nákladov a hospodárskeho výsledku. 
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Vývoj tržieb subjektov v LFA 

Priemerné tržby z poľnohospodárskej výroby vyjadrené v stálych cenách sa na Slovensku v rokoch 
2007-2013 pohybovali v intervale 681 - 881 Eur/ha pričom minimum bolo dosiahnuté v roku 2009 a 
maximum v roku 2012.  

Napriek poklesu reálnych tržieb v r. 2009 a 2013, sa v období 2007-2013 zvýšili celkové tržby o 16%. 
Rast tržieb z poľnohospodárskej výroby pozitívne ovplyvnil rast tržieb v rastlinnej výrobe a negatívne 
pokles tržieb v živočíšnej výrobe.  

V znevýhodnených oblastiach došlo v období 2007-2013 k reálnemu rastu tržieb z poľnohospodárskej 
výroby o 21%, čo je v porovnaní s produkčnými oblasťami rovnaké zvýšenie tržieb. Jediný rok poklesu 
tržieb zaznamenali znevýhodnené aj produkčné oblasti v r. 2009 kedy klesli o 19% resp. o 17%. V 
ostatných rokoch došlo k rastu tržieb v znevýhodnených aj produkčných oblastiach.  

 
Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR 2007-2013, NPPC-VÚEPP Bratislava 

V znevýhodnených oblastiach najvyšší medziročný rast tržieb nastal v r. 2011 (20%) a 2012 (16%). V 
rokoch 2010 a 2013 došlo k ich stagnácii. V produkčných oblastiach sa tržby najviac zvýšili v r. 2011 
(25%). V ostatných rokoch rast nepresiahol 6%. Príčinou poklesu tržieb v r. 2009 bola hospodárska 
kríza, v dôsledku ktorej sa znížili ceny poľnohospodárskych komodít. 

Nasledujúca mapa ukazuje regionálne diferencie v úrovni tržieb z poľnohospodárskej výroby. Kým na 
juhozápadnom Slovensku, ktoré sa nachádza prevažne v produkčných oblastiach sú tržby najvyššie a 
dosahujú hodnoty vyššie ako 1 000,- Eur/ha, oblasti na severe a výhode Slovenska sú tržby iba 
štvrtinové.  
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Úroveň tržieb za poľnohospodárske výrobky v LFA sa v porovnaní s produkčnými oblasťami v priebehu 
programového obdobia menila. Najväčší vplyv na zmenu úrovne mala hospodárska kríza, ktorá výrazne 
znížila úroveň tržieb v znevýhodnených oblastiach. Po rokoch poklesu došlo v posledných dvoch rokoch 
programového obdobia k zvýšeniu úrovne tržieb vo všetkých typoch LFA. Úroveň tržieb v r. 2012 a 
2013 sa zvýšila nad úroveň dosahovanú pred krízou. V horských oblastiach bol vývoj úrovne tržieb 
najmenej priaznivý, keď k poklesu úrovne dochádzalo sústavne až do r. 2011. V r. 2013 tak úroveň 
tržieb v poľnohospodárskej výroby v horských oblastiach predstavovala 36%, v ostatných 
znevýhodnených oblastiach 53% a v oblastiach so špecifickými nevýhodami 62% úrovne produkčných 
oblastí. 

 
Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR 2007-2013, NPPC-VÚEPP Bratislava 
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Vývoj nákladov subjektov v LFA 

Výška nákladov na hektár poľnohospodárskej pôdy sa na Slovensku pohybovala v intervale 1 209 (v 
r.2007) až 1 525,- Eur/ha (v r.2013), čím došlo k ich zvýšeniu o 26%.  

Znevýhodnené oblasti ako celok mali podobný vývoj nákladov ako produkčné oblasti. Náklady na 
hektár sa v LFA zvýšili v r. 2013 v porovnaní s rokom 2007 o 26% a v r. 2013 dosiahli úroveň 1 230,- 
Eur/ha. V produkčných oblastiach bolo zvýšenie nákladov o 2% nižšie a výška nákladov v r. 2013 
dosiahla 1 969,- Eur/ha. 

Vyššie zvýšenie nákladov v prepočte na 1 ha p.p. v období 2007-2013 v znevýhodnených oblastiach 
ako v produkčných oblastiach spôsobil vyšší rast nákladov na materiál a energie a osobné náklady a 
odpisy. V LFA vzrástli náklady na materiál a energie a osobné náklady o 6% viac a odpisy o 12% viac 
ako v produkčných oblastiach 

Zvyšovanie osobných nákladov úzko súvisí s výškou miezd ako aj s počtom pracovníkov. V horských 
oblastiach sa mzdy v r. 2013 v porovnaní s r. 2007 zvýšili o 27% a dosiahli tak hodnotu 660,- Eur/prac., 
v ostatných znevýhodnených oblastiach vzrástli o 34% pričom mesačná mzda v r. 2013 bola na úrovni 
678,- Eur. V oblastiach so špecifickými nevýhodami sa mzdy zvýšili o 32% a v r. 2013 predstavovali 695,- 
Eur. Pre porovnanie v produkčných oblastiach sa mzdy zvýšili o 34% a výška mesačnej mzdy v r. 2013 
bola 796,- Eur. 

Vývoj zamestnanosti však bol odlišný. Počet pracovníkov na 100 ha pôdy v horských oblastiach 
dosiahol v r. 2013 hodnoty 2,56 pracovníkov, čím sa od r, 2007 znížil ich počet o 22%. V ostatných 
znevýhodnených oblastiach bola zamestnanosť nižšia - 2,26 prac./100 ha a zníženie od r. 2007 
predstavovalo 21%. V oblastiach so špecifickými nevýhodami je počet pracovníkov najnižší - 2,04 
prac./100 ha, ale zníženie bolo najvyššie (26%).  

Z regionálneho hľadiska môžeme konštatovať, že najvyšší počet pracovníkov v prepočte na 100 ha pôdy 
majú oblasti, kde má vyššie zastúpenie živočíšna výroba bez ohľadu na to, či sú tieto oblasti zaradené 
do LFA alebo nie. 

Pomalšie tempo rastu nákladov v horských oblastiach spôsobilo zníženie ich nákladovej úrovne z 55% 
v r. 2007 na 51% v r. 2013 v porovnaní s produkčnými oblasťami. V ostatných typoch LFA rástli náklady 
v prepočte na hektár pôdy rýchlejšie ako v produkčných oblastiach. Z toho dôvodu sa aj úroveň 
nákladov v ostatných znevýhodnených oblastiach zvýšila z 57% na 65% a v oblastiach so špecifickými 
nevýhodami z 69% na 70%. 

 
Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR 2007-2013, NPPC-VÚEPP Bratislava 
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Vývoj hospodárskeho výsledku subjektov v LFA 

Najviac výsledok hospodárenia ovplyvnila svetová hospodárska kríza v roku 2009, kedy 
poľnohospodárstvo vykázalo najvyššiu stratu v období 2007-2013 (viď nasledujúca tabuľka). Na tomto 
výsledku sa podieľalo najmä prudké zníženie cien komodít na svetových trhoch a rýchlejší pokles cien 
poľnohospodárskych výrobkov ako cien vstupov do poľnohospodárstva.  
V r. 2010 sa výsledok hospodárenia významne zvýšil, avšak kladné hodnoty neboli dosiahnuté. Bolo to 
z dôvodu poklesu výnosov ako aj nákladov. Subjekty v snahe dosiahnuť pozitívny výsledok 
hospodárenia znižovali rozsah výroby ako aj náklady, predovšetkým pracovné. Rok 2011 priniesol 
ďalšie zvýšenie zisku poľnohospodárstva. Výnosy sa zvýšili pod vplyvom rastu cien 
poľnohospodárskych výrobkov a rastu produkcie. Medziročné zníženie zisku poľnohospodárstva v r. 
2012 bolo spôsobené znížením produkcie a tým aj výnosov. Náklady sa znížili v dôsledku znižovania 
materiálových nákladov a nákladov na prácu. Posledným rokom, kedy poľnohospodárstvo dosiahlo 
stratu bol r. 2013. Výnosy sa významne znížili a ich pokles bol vyšší ako zníženie nákladov. Tento vývoj 
ovplyvnili negatívne ceny výrobkov, ceny vstupov a pokles živočíšnej výroby.  

Platby za znevýhodnené prírodné podmienky majú v systéme podpôr významné zastúpenie. Kým v 
oblastiach so špecifickými nevýhodami a ostatných znevýhodnených oblastiach tvoria platby LFA 16% 
resp. 22% v horských tvoria až 30% poskytovaných prevádzkových podpôr.  
V horských oblastiach boli výnosy v r. 2013 v porovnaní s rokom 2007 o 8% vyššie, v ostatných 
znevýhodnených oblastiach sa zvýšili o 31% a v oblastiach so špecifickými nevýhodami o 18%. 

Tab. č. 211.212/19: Hospodársky výsledok v Eur/ha  

Typ oblasti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Horské oblasti 34 20 -8 -4 -29 -19 -21 

Ostatné znevýhodnené oblasti 42 35 -24 -25 2 9 -38 

Oblasti so špecifickými 
obmedzeniami 

42 18 -81 -13 33 43 -32 

Produkčné oblasti 75 71 -119 8 156 73 29 
Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR 2007-2013, NPPC-VÚEPP Bratislava 

Bez platieb LFA by ekonomické výsledky subjektov hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach boli 
horšie a podniky by sa dostali do existenčných problémov. Platby LFA plnia predovšetkým 
vyrovnávaciu funkciu medzi produkčnými a horšími prírodnými podmienkami a v mnohých prípadoch 
vykrývali deficit produkcie produkčných oblastí zabezpečujúcich určitú úroveň sebestačnosti v 
rozhodujúcich komoditách. 

Výsledky hospodárenia na regionálnej úrovni (viď mapa) zodpovedajú rozmiestneniu LFA v SR. 
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Na druhej strane, aj pri rastúcich podporách dochádza k útlmu agrárnej výroby predovšetkým v LFA, 
ktoré sa orientujú na extenzívne hospodárenie. Rozhodujúci podiel poľnohospodárskej produkcie SR 
sa koncentruje do produkčných oblastí.  

Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že ekonomická výkonnosť 
poľnohospodárskych subjektov hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach sa mierne zlepšuje, aj 
keď nie všade rovnako. Negatívnymi faktormi sú horšie kvalitatívne znaky produkcie, vyššia 
nákladovosť, nižšia produktivita práce a pod. Menej efektívna živočíšna výroba, ktorá by mala byť 
podstatnou zložkou výroby v podhorských a horských oblastiach sa mnohokrát stáva z ekonomického 
hľadiska menej zaujímavou.  

Zo všetkých typov znevýhodnených oblastí horské oblasti vykázali pozitívny výsledok hospodárenia iba 
v dvoch rokoch, v r. 2007 a 2008. Od r. 2009, kedy sa dôsledky krízy premietli aj do poľnohospodárstva, 
horské oblasti už nedokázali vygenerovať zisk. Priaznivejší vývoj hospodárskeho výsledku zaznamenali 
ostatné dva typy LFA, ktoré stratu vykázali v rokoch 2009, 2010 a 2013.  

Napriek podpore LFA táto plne nedokázala vykompenzovať stratu príjmov v porovnaní s produkčnými 
oblasťami. Aj keď niektoré okresy severného Slovenska vykázali kladný výsledok hospodárenia v 
priemere za celé programové obdobie, tento bol minimálny. Lepšie výsledky hospodárenia boli 
dosiahnuté v tých regiónoch, ktoré majú nižší podiel tržieb zo živočíšnej výroby. 

Porovnanie hospodárskeho výsledku medzi LFA a produkčnými oblasťami znázorňuje nasledujúci graf. 
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Zdroj: Informačné listy CD MPRV SR 2007-2013, NPPC-VÚEPP Bratislava 

LFA reagujú na výkyvy vo vývoji ekonomického prostredia menej citlivo ako produkčné oblasti so 
svojou intenzívnou poľnohospodárskou výrobou.  

V prípade výpadku podpôr LFA by znevýhodnené oblasti zaznamenali stratu vo všetkých rokoch 
sledovaného obdobia. Z uvedeného jednoznačne vyplýva významný vplyv podpory za znevýhodnené 
prírodné podmienky pre poľnohospodárske subjekty.  
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213 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES(2013) 

Úvod 

Zo SWOT analýzy vyplynulo nasledovné hodnotenie: 

 úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov 

 nedostatočné povedomie farmárov o negatívnych vplyvoch na zložky životného prostredia v 
súvislosti s nesprávnym hospodárením; 

Programové potreby vzťahujúce sa na opatrenie : 

 vyššia podpora ochrany životného prostredia; 

 udržanie a ochrana biodiverzity a uchovanie kultúrneho dedičstva; 

Podpora osobitných metód hospodárenia na územiach NATURA 2000 by mala prispievať k trvalo 
udržateľnému rozvoju s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a územia s 
vysokou prírodnou hodnotou.  

Cieľ  

Pomôcť poľnohospodárom pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúceho z implementácie 
smerníc pre sústavu NATURA 2000 (4. a 5. stupeň ochrany prírody) a rámcovej smernice pre vodnú 
politiku prostredníctvom: 

 trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou; 

 ochranou a zlepšením stavu vodných zdrojov. 

V rámci opatrenia 213 boli zadefinované 2 podopatrenia: 

Platby v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde 

Platby súvisiace s rámcovou smernicou 2000/60/ES o vodnej politike (WFD) 

Oblasti sústavy NATURA 2000 určené podľa smerníc 79/409/EHS a 92/43/EHS sú v Slovenskej republike 
vymedzené nasledovne (www.sopsr.sk.): 

Územia európskeho významu  
Osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlásené na základe smernice o 
biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu.  

473 území európskeho významu bolo v zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny zaradených do národného zoznamu území európskeho významu a obmedzenia činností sú 
stanovené príslušným stupňom územnej ochrany. 

 
Chránené vtáčie územia  
Osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlásené na základe smernice o vtákoch 
- v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia. 

41 chránených vtáčích území bolo v zmysle § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a 
krajiny vyhlásených vyhláškami MŽP SR , obsahujú zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv 
na predmet ich ochrany. 

Prehľad o výmerách ÚEV a CHVÚ je v nasledujúcich tabuľkách, resp. na obr. 213/1. 

 
 
 

http://www.sopsr.sk/
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Tab. č. 213/1: Výmera poľnohospodárskej pôdy v CHVÚ podľa dominantnej kultúry 

LPIS 2013 
Poľnohospodárska 

pôda spolu (ha) 
Orná pôda 

(ha) 
TTP 
(ha) 

Ostatná pôda 
(ha) 

41 CHVÚ 281 924,76 170 650,37 107 007,48 4 266,91 

Zdroj: VUPOP - LPIS 2013 

Tab. č. 213/2: ÚEV – podľa evidencie LPIS pre poľnohospodárske pôdy 

LPIS 2013 
Poľnohospodárska 

pôda spolu (ha) 
Orná pôda 

(ha) 
TTP 
(ha) 

Ostatná pôda 
(ha) 

473 ÚEV 30 603,10 2 499,45 27 576,49 536,30 

Zdroj: VUPOP LPIS 2013 

Obr. č. 213/1: Územia NATURA 2000 

Zdroj: NPCC- VÚPOP,2015 

Podpora sa poskytovala poľnohospodárom na prekonanie znevýhodnení len v dotknutých oblastiach 
v 4. a 5. stupni ochrany na trvalých trávnych porastoch. 

Je potrebné upozorniť na inú metodiku stanovenia chránených území v zmysle národnej legislatívy 
(Zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oproti metodike 
NATURA 2000. SR pozná 5 stupňov ochrany (Tab. č. 213/3)).
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Tab. č. 213/3: Prehľad chránených území v Slovenskej republike podľa druhov a stupňov ochrany (stav k 
31.12.2015) 

Stupeň ochrany* Kategória** Výmera (ha) % z územia SR 

1. stupeň „voľná krajina“ 3 761 257 76,70 

2. stupeň CHKO***, OP NP***, CHA, zóny D 759 919 15,50 

3. stupeň 
NP***, CHA, OP CHA, OP PR, OP NPR, OP PP, OP NPP,  
zóny C 

269 788 5,50 

4. stupeň 
NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP, OP NPR, OP PR, OP NPP, OP 
PP, zóny B 

18 823 0,38 

5. stupeň NPR, PR, NPP, PP, zóny A 93 613 1,91 

2. – 5. stupeň 
osobitne chránené časti prírody klasifikované stupňami 
ochrany 

1 142 143 23,29 

Zdroj: MŽP SR 

*  nie sú uvádzané územia, ktoré nemajú stupeň ochrany (CHVÚ a ochranné pásma PP - jaskýň) 
** nie sú uvádzané PP „zo zákona“ a OP MCHÚ „zo zákona“ 
*** výmera mimo MCHÚ  

Vysvetlivky: CHKO – Chránená krajinná oblasť, NP národný park, CHA – chránený areál, PP –prírodná pamiatka, PR - prírodná 

rezervácia, NPP- národná prírodná pamiatka, NPR –národná prírodná rezervácia, OP – ochranné pásmo (príslušného prvku) 

Obr. č. 213/2: Chránené územia v SR – stupne ochrany 

Zdroj: MŽP SR 

 
Územia 4. a 5. stupňa ochrany prírody zaberajú 112 436 ha, ale v tom je zahrnutá okrem 
poľnohospodárskej pôdy aj výmera lesa a ostatných plôch. 

Platby súvisiace so smernicou 200/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 stanovujú 
rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Vláda SR uznesením č. 46/2004 prijala 
Stratégiu na implementáciu Rámcovej smernice o vodách v SR, v rámci ktorej schválila časový 
harmonogram plnenia jednotlivých úloh. V r. 2010 boli schválené plány manažmentu oblasti povodí 
SR. Tieto ale nestanovili žiadne nové podmienky, ktoré by dovtedy prijímatelia v rámci opatrenia 213 
nedodržiavali. Preto RO rozhodol, že sa podopatrenie Platby súvisiace s rámcovou smernicou 
2000/60/ES o vodnej politike (WFD) nebude realizovať a pôvodne alokované prostriedky (1, 5 mil. EUR) 
boli prenesené do opatrenia 214 AEP. 
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Platby v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde 

Podporované bolo iba obhospodarovanie poľnohospodárskych pôd – TTP na územiach NATURA 2000 
(ÚEV) patriacich do 4. a 5. stupňa ochrany podľa podmienok stanovených na podporu.  

Podpora osobitných metód hospodárenia na územiach NATURA 2000 by mala prispievať k trvalo 
udržateľnému rozvoju s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a územia s 
vysokou prírodnou hodnotou.  

Tab. č. 213/4: Intervencie v rámci opatrenia 213 PRV SR 2007-2013 

Opatrenie  Kultúra Podmienky podpory 

Platby v rámci NATURA 2000 na 
poľnohospodárskej pôde 

TTP Neaplikovať na trvalých trávnych porastoch žiadne chemické 
látky a žiadne dodatkové hnojivá (povolené je iba hnojenie 
pasúcimi sa zvieratami). 

Realizovať pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie 
hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich 
ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení iba do veľkosti 
stáda pod 30 veľkých dobytčích jednotiek. 

Realizovať pasenie pod dozorom pastiera 

Realizovať kosby od stredu ku krajom alebo od jednej strany 
pozemku k druhej v stanovenom termíne (*termín kosieb 
podľa typu biotopu stanovuje štátna ochrana prírody) 

Výška podpory bola stanovená ako kompenzácia straty príjmov zo zníženej produkcie z dôvodu zákazu 
používania chemických látok a hnojív a dodatočných nákladov vyplývajúcich s predpísaného 
manažovania. Pri kalkulácii platby bol použitý spôsob porovnania obmedzení v 1.stupni ochrany (celé 
územie SR) a v 4. a 5. stupni ochrany pre trvalé trávne porasty podľa zákona NR SR č.543/2002 o 
ochrane prírody a krajiny. 

Realizácia opatrenia  

Žiadosti na jednotlivé podopatrenia boli realizované ako súčasť žiadosti o Jednotnú platbu na plochu. 
Opatrenie bolo spracované priamo v prostredí GIS LPIS vrátane realizácie kontrol. 

 
Posúdenie celkového príspevku opatrenia 214 k očakávaným zmenám  

Tab. č. 213/5: Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k očakávaným zmenám 

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Zníženie poklesu 
biodiverzity  

   X   

Udržanie 
poľnohospodárskych 
území s vysokou 
prírodnou hodnotou  

   X   

Zníženie množstva 
dusičnanov v 
povrchovej a 
podzemnej vode 

 X     
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Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Príspevok podopatrenia vo vzťahu k stanoveným cieľom na programové obdobie 2007-2013 je v 
nasledovnej tabuľke. 

Tab. č. 213/6: Plnenie spoločných monitorovacích ukazovateľov 

Úroveň  Ukazovateľ Cieľ 2007-2013 
Stav k 

31.12.2013 Plnenie v % 

  
Počet podporených podnikov v oblastiach NATURA 
2000 20 20 100 

Výstup Podporená poľnohospodárska pôda v oblastiach 500 ha 350,26 ha 70,05 

  NATURA 2000 (4. a 5. stupeň ochrany)       

  Plocha , na ktorej úspešné hospodárenie na pôde        

Výsledok prispelo k:      

   - zlepšeniu biodiverzity 500 ha 350,26 ha 70,05 

   - k zlepšeniu kvality vody      

   - k zlepšeniu kvality pôdy      

   - k zabráneniu marginalizácie a opúšťaniu pôdy       
Zdroj: NPCC, EuroConsulting. 2014 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 213 sme hodnotili podľa nasledovných hypotéz:  

 

 
 
 
 
 
 

Hypotéza č. Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

213.1 
Zlepšenie stavu biotopov 
na podporovaných 
plochách 

 
Špecifické 
vlastnosti biotopov  

 
Rozdiely v špecifických 
vlastnostiach biotopov 
na podporených a 
nepodporených 
plochách 

Hodnotiacie 
štúdie 

 
Zvýšenie 
(zachovanie) 
druhovej diverzity 

213.2 
Podopatrenie prispieva k 
zlepšeniu/ udržaniu stavu 
lokalít s vysokou 
prírodnou hodnotou 
(HNV)  

Význam postupov 
na 
zlepšenie/udržanie 
stavu HNV 

Rozdiely v hodnotení 
na podporených a 
nepodporených 
plochách 

Hodnotiacie 
štúdie 

Hodnotenie ÚKE 
SAV, DAPHNE 

213.3 

Vylúčenie aplikácie 
chemických látok na 
podporenej ploche má 
vplyv na zmeny v obsahu 
dusičnanov v pôde a na 
zmeny  úrovne dusičnanov 
v podzemných a 
povrchových vodách 

Zmena aplikácie 
chemických látok  
 
 
 
 
 
 

Vylúčenie aplikácie 
chemických látok 
 

Hodnotiacie 
štúdie 

- 
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Overenie hypotéz: 

Hypotéza 213.1: Podopatrenie prispieva k zlepšeniu stavu biotopov na podporovaných plochách 

Na účely vyhodnotenia vplyvu PRV-007-2013 bola vypracovaná štúdia „Vyhodnotenie trendov 
početnosti vtáctva na Slovensku v rokoch (2005) 2010 -2015 v súvislosti s opatreniami osi2 PRV2007-
2013“( SOS/BirdLife Slovensko, RPS, 2016). Bola zameraná prioritne na vplyv Agroenvironmentálneho 
opatrenia. S ohľadom na malú výmeru realizovanú v rámci podopatrenia 213 – len plochy NATURA 
2000 na TTP v 4. a 5. stupni ochrany môžeme uvažovať o rovnakom pozitívnom vplyve opatrenia na 
vtáčie populácie ako pri opatrení 214. Vylúčenie chemických prípravkov a dodržiavanie pravidiel 
plynúcich z environmentálnej legislatívy dáva predpoklad na pomalší pokles vtáčích populácií na 
podporovaných plochách oproti národnej úrovni. 
 
Hypotéza213.2: podopatrenie prispieva k zlepšeniu/udržaniu stavu lokalít s vysokou prírodnou 
hodnotou (HNV) 

Z hľadiska klasifikácie území HNV (viď. opatrenie 214), lokality NATURA 2000 patria do typu HNVp Typ3 
(Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s vysokým podielom európskej 
alebo svetovej populácie) 

Celková výmera je pre typ HNVp Typ 3 – Lokality Natura 2000 stanovená na 221 230, 63 ha, (z toho 
orná pôda 171 588,26 ha, TTP 45 083,52 ha ostatná pôda 4 558,85 ha) nakoľko z nej je vyňaté prekrytie 
s biotopmi prírodných a poloprírodných TTP, ktoré sú hodnotené ako HNVp Typ 1. Pri hodnotení 
môžeme vychádzať z analógie hodnotenia TTP v rámci štúdií “Monitoring oblastí s vysokou prírodnou 
hodnotou na Slovensku (2012-2015) a “Analýza HNV lúk” (2016), vypracované DAPHNE – Inštitútom 
aplikovanej ekológie. Pri analýze stavu biotopov HNVp Typ 1 (Biotopy prírodných a poloprírodných 
trávnych porastov) v rámci opatrenia 214 výsledky štúdie “Analýza HNV lúk” (2016) sa ukázal kladný 
vplyv opatrení na biotopy TTP. Preto môžeme toto tvrdenie použiť aj na hodnotené plochy TTP v rámci 
opatrenia 213. 
 
Hypotéza 213.3: Vylúčenie aplikácie chemických látok na podporenej ploche má vplyv na zmeny obsahu 
dusičnanov v pôde a na zmeny úrovne dusičnanov v podzemných a povrchových vodách 

Podmienka neaplikovať na trvalých trávnych porastoch žiadne chemické látky a žiadne dodatkové 
hnojivá (povolené je iba hnojenie pasúcimi sa zvieratami) vylučuje prísun chemických látok do pôdy a 
presun do podzemných, resp. povrchových vôd. Na sledovaných plochách, na ktorých bola poskytnutá 
podpora, sa nenachádza žiadna pozorovacia sonda VÚVH na sledovanie trendu dusičnanov v 
podzemnej vode (pozri opatrenie 214). 

 

HO16: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia? 

Hodnotiace kritériá:  

Zvýšenie/udržanie populácie vybraných druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine 

Ukazovateľ pre kritérium: 

Zvrátenie poklesu biodiverzity – zmena trendu znižovania biodiverzity meraná populáciou vybraných 
druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine (index populačného trendu vybraných druhov vtákov v 
poľnohospodárskej krajine, zmena v % a doplnený o kvalitatívne posúdenie) 

Hypotézu 213.1. môžeme považovať za potvrdenú. Podopatrenie Platby v rámci sústavy NATURA 2000 
na poľnohospodárskej pôde môžeme hodnotiť ako pozitívny príspevok k zmierneniu trendu poklesu 
vtáčích populácií na poľnohospodárskej pôde.  
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Zvýšenie/udržanie území s vysokou prírodnou hodnotou  

Ukazovateľ pre kritérium: 

Udržanie poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou (zmeny v 
poľnohospodárskych územiach s vysokou prírodnou hodnotou (ha))  

Nakoľko ide o veľmi malú plochu z celkovej výmery plôch v 4. a 5. stupni ochrany, a nebol na nich 
realizovaný osobitný výskum biotopov podobne ako v prípade štúdie o vývoji vtáčích populácii, 
môžeme hodnotiť vplyv opatrenia len na základe analógie s hodnotením opatrenia 214.  

Hypotézu môžeme považovať za potvrdenú. Plochy v 4. a 5. stupni ochrany podporované v rámci 
opatrenia prispievajú k udržaniu poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou. Opatrenie 
prispieva k zlepšeniu, resp. stabilizácii stavu daných lokalít. 

 
Znečistenie vody nitrátmi a pesticídmi  

Ukazovateľ pre kritérium: 

Zlepšenie kvality vody 
- zmena obsahu nitrátov a pesticídov v povrchových a podzemných vodách 

Hypotézu 213.3. môžeme hodnotiť ako potvrdenú. Podkladom bola, ako u opatrenia 214, správa 
„Ukazovatele hodnotenia PRV 2007-2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na poľnohospodársku 
pôdu“ (NPCC- VÚPOP,2015). Na hodnotenie trendu vývoja koncentrácií dusičnanov medzi obdobiami 
2008-2011 a 2012-2014 boli použité podklady z pozorovacej siete VÚVH. Najvýraznejší pokles bol na 
plochách s TTP, čo poukazuje na významný ochranný efekt TTP pri ochrane vodných zdrojov. Súvisí to 
s vylúčením aplikácie hnojív a ochranných prostriedkov v rámci opatrenia. Povrchové vody sú ohrozené 
v malej miere, nakoľko platia ochranné zóny pri vodných tokoch v rámci štandardných podmienok 
podpory. Môžeme konštatovať, že opatrenie 213 prispieva k zníženiu prenosu hnojív a pesticídov do 
vodných zdrojov.  

 
Záver : 

Opatrenie prispieva k zlepšeniu stavu životného prostredia vo všetkých hodnotených oblastiach, ale 
rôznou mierou.  

Celkovo bolo plánovaných na obdobie 2007-2013 v rámci PRV 500 ha podporenej plochy. Realizovalo 
sa len 70,05%, t.j. 350,26 ha. 

Prínos k zníženiu poklesu biodiverzity bol stredný. Opatrenie spomalilo pokles vtáčích populácií. 
Prínos k zlepšeniu stavu biotopov prírodných a poloprírodných TTP spočíva v tom, že podpora 
predovšetkým prispela na ich zachovanie formou pokračovania hospodárenia na TTP, kde by inak po 
opustení došlo k sukcesii a postupnej zmene biotopu. 

Môžeme konštatovať, že opatrenie prispieva k zníženiu dusičnanov v podzemnej a povrchovej vode. 
Prínos opatrenia na zníženie zdrojov dusičnanov v povrchovej a podzemnej vode hodnotíme ako 
veľmi malý, nakoľko na daných plochách je aj bez tohto opatrenia zo zákona vylúčené používanie 
chemických prostriedkov. 

Prínos k zníženiu straty pôdy vodnou eróziou je možné hodnotiť ako veľmi malý. Plochy sú trvale 
zatrávnené a hospodárska činnosť je povolená len na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody. 

Prínos k zamedzeniu marginalizácie a opúšťaniu pôdy bol stredný. Bez podpory nie jej isté, do akej 
miery by limity na obhospodarovanie daných plôch zo strany orgánov ochrany prírody motivovali 
poľnohospodárov pokračovať v činnosti v doterajšom rozsahu. 
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HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, 
nepodporených subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

Podpora farmárom prispieva k udržaniu poľnohospodárstva s obmedzeniami v hospodárení 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
- počet podporených subjektov  
- celková výmera pôdy s podporu  

Počet podporených podnikov v rámci opatrenia 213 ku 31.12.2013 bol iba 20. 

Celková výmera s podporou bola k 31.12.2013 iba 350,26 ha. 

 
Hodnotenie ekonomických efektov opatrenia:  

Priemerná výmera pôdy podniku v opatrení dosiahla 17,51 ha. Väčšina plôch bola menšia ako 10 ha. 
Išlo o malé plochy TTP, ktoré nepredstavovali pre podniky ekonomicky významný prínos. Ak berieme 
do úvahy analógiu s hodnotením ekonomickej efektívnosti podopatrenia 214 Ochrana biotopov 
poloprírodných a prírodných TTP, môžeme hovoriť o podpore plôch s extenzívnejšou 
poľnohospodárskou výrobou alokovanou v menej produkčných výrobných oblastiach SR.  

S ohľadom na veľmi malé výmery nemožno hodnotiť vplyv opatrenia na zamestnanosť. 
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214 Agroenvironmentálne platby 

Úvod 

Agroenvironmentálne opatrenia sledujú zosúladenie poľnohospodárskej výroby s environmentálnymi 
požiadavkami. Cieľom je ekologizácia hospodárenia v poľnohospodárskej krajine, ochrana  zložiek 
životného prostredia, zmiernenie klimatickej zmeny, zachovanie biologickej rozmanitosti a prírodného 
a kultúrneho dedičstva.  

SWOT analýza v programovom dokumente PRV SR 2007-2013 identifikovala nasledovné problémové 
okruhy : 

 kontaminácia alebo potenciálna kontaminácia vodných zdrojov s dusičnanmi z poľno-
hospodárstva; 

 vysoký podiel pôd ohrozených eróziou a inou formou degradácie; 

 úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov; 

 nedostatočné povedomie subjektov hospodáriacich na pôde o negatívnych vplyvoch na zložky 
životného prostredia pri nesprávnom hospodárení. 

Z nej vyplynuli programové potreby vzťahujúce sa na opatrenie AE: 

 podpora poľnohospodárskych činností chrániacich životné prostredie a udržiavanie 
environmentálnych hodnôt krajiny; 

 vyššia podpora ochrany životného prostredia; 

 udržanie a ochrana biodiverzity a uchovanie kultúrneho dedičstva. 

Na základe uvedeného bol pre opatrenie Agroenvironmentálne platby stanovený operačný cieľ: 
Realizovať poľnohospodárske výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného 
prostredia, krajiny, prírodných zdrojov, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem. 

Prehľad podopatrení v rámci opatrenia 214 Agroenvironmentálne platby: 

5.3.2.1.3.1: Postupy šetrné k životnému prostrediu 
5.3.2.1.3.1.1 Základná podpora  
5.3.2.1.3.1.2 Integrovaná produkcia  
5.3.2.1.3.1.3 Ekologické poľnohospodárstvo 

5.3.2.1.3.2: Pôdoochranné opatrenia  
5.3.2.1.3.2.1 Ochrana proti erózii na ornej pôde 
5.3.2.1.2.2.2 Ochrana proti erózii vo vinohradoch 
5.3.2.1.2.2.3 Ochrana proti erózii v ovocinárstve 
5.3.2.1.3.2.4 Zatrávňovanie ornej pôdy 

5.3.2.1.3.3: Zachovanie biodiverzity 
5.3.2.1.3.3.1 Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov 
5.3.2.1.3.3.2 Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov 
5.3.2.1.3.3.3 Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat 

 
Postupy šetrné k životnému prostrediu 

Skupina zahrňuje 3 podopatrenia: základnú podporu (ZP), integrovanú produkciu (IP) a ekologické 
poľnohospodárstvo (EP).  
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Základná podpora pre orné pôdy a trvalé trávne porasty tvorí medzistupeň obhospodarovania 
poľnohospodárskej pôdy medzi štandardným postupom spĺňajúcim podmienky Cross Compliance 
(GAEC, SMR), národnou legislatívou SR a ekologickým poľnohospodárstvom. Ide najmä o obmedzenie 
spotreby hnojív a vylúčenie určených prípravkov na ochranu rastlín. Má horizontálnu pôsobnosť s 
cieľom chrániť a zlepšovať hlavne stav vodných zdrojov. 

(IP) Integrovaná produkcia (ovocné sady, vinice a zelenina) je medzistupňom postupov medzi 
štandardným postupom spĺňajúcim podmienky Cross Compliance, národnou legislatívou SR a 
ekologickým poľnohospodárstvom.  

(EP) Ekologické poľnohospodárstvo je samostatným podopatrením v zmysle pravidiel legislatívy ES. 

 
Pôdoochranné opatrenia 

Skupina zahrňuje 4 podopatrenia: ochranu proti erózii na ornej pôde, vo vinohradoch, v ovocných 
sadoch a zatrávňovanie ornej pôdy. 

Hlavným cieľom je znížiť rozsah vodnej erózie, zamedziť odnosu pôdy a znečisteniu vodných tokov. 
Opatrenia zároveň prispievajú k ochrane a zvyšovaniu biodiverzity - zatrávnenie, stabilizujúce biopásy 
– a k zmierňovaniu klimatickej zmeny. 

 
Zachovanie biodiverzity: 

Skupina zahrňuje 3 podopatrenia: ochranu biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov, 
ochranu biotopov vybraných druhov vtákov, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat. 

Obhospodarovanie plôch poloprírodných a prírodných trávnych porastov má za cieľ prispieť k 
zachovaniu biodiverzity, hlavne na územiach európskeho významu (ÚEV) a územiach s vysokou 
prírodnou hodnotou (HNV). Trávne porasty boli rozdelené do 7 kategórií podľa jednotlivých typov 
biotopov, so stanoveným spôsobom manažmentu. 

Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov má za cieľ zachovanie priaznivého stavu populácie 
ohrozených druhov vtákov s alokáciou do chránených vtáčích území.  

Cieľom podopatrenia Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat je podporiť také chovy zvierat, 
ktorých stavy klesli pod kritickú úroveň. Ich zachovanie prispieva k rôznorodosti druhových plemien. 

Hlavné podmienky podpory pre jednotlivé podopatrenia uvádzame v tab. č. 214/1. 
 
Tabuľka č. 214/1: Intervencie v rámci opatrenia AE PRV SR 2007-2013 

Skupina Podopatrenie Kultúra-pôda Podmienky podpory 

Postupy šetrné k 
životnému 
prostrediu 

 
Základná podpora 
(ZP) 

Orná pôda Výmera osiatej plochy 
obilninami alebo olejninami 
alebo okopaninami nesmie 
presiahnuť plochu 50 % 
využívanej ornej pôdy.  
Dodržiavať limity hnojenia – 
max. ročná dávka dusíkatých 
hnojív 120 kg/ha. 
Vylúčenie používania 
stanovených prípravkov na 
ochranu rastlín na orných 
pôdach. 

TTP Vylúčiť používanie 
minerálnych dusíkatých 
hnojív.  
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Vylúčiť používanie 
stanovených prípravkov na 
ochranu rastlín.  
Plochy nad 0,5 ha kosiť od 
stredu ku krajom, alebo od 
jednej strany pozemku na 
druhú. 

 
 
Integrovaná produkcia (IP) 

Vinohrady Aplikovať najviac 50 kg 
dusíka /ha ročne. 
Max.6 aplikácií prípravkov na 
ochranu rastlín ročne, 
max. 2 kg medi na ha ročne. 
V každom druhom medziradí 
zabezpečiť súvislý bylinný 
porast. 

Sady Aplikovať biologické a 
chemické prípravky na 
ochranu rastlín povolené pre 
systém Integrovanej 
produkcie.  
Vykonávať pravidelný rez 
stromov. 
Využívať signalizačné 
metódy a zariadenia na 
sledovanie výskytu škodcov. 
Zabezpečiť rozbor pôdnych a 
listových vzoriek ako aj 
vzoriek plodov 
akreditovanou inštitúciou.  

Zelenina Aplikovať biologické a 
chemické prípravky na 
ochranu rastlín povolené pre 
IP.  
Využívať signalizačné 
metódy a zariadenia na 
sledovanie výskytu škodcov 
a chorôb. 
Zabezpečiť rozbor pôdnych 
vzoriek ako aj vzoriek 
zeleniny akreditovanou 
inštitúciou. 

Ekologické 
poľnohospodárstvo 
(EP) 
 

Pôda v registrovanom 
ekologickom 
poľnohospodárstve 

Dodržiavať podmienky 
stanovené nariadením Rady 
(ES) č. 2092/1991, od 1. 1. 
2009 podmienky nariadenia 
Rady (ES) č. 834/2007 o 
ekologickej výrobe a 
označovaní ekologických 
produktov. 
Dodržiavať zákaz aplikácie 
chemických prostriedkov 
(hnojivá, prípravky). 
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Pôdoochranné 
opatrenia 

Ochrana proti erózii na ornej 
pôde  
 

Orná pôda Stabilizačný osevný postup: 
Mať v osevnom postupe min. 
6 plodín, v tom 4 hlavné 
plodiny, ozimín musí byť 
aspoň 30 % a podiel 
viacročných krmovín aspoň 
10 % .  
Pestovať min. 10 % medzi-
plodín, min.70 %-né pokry-
tie pôdy od 15.10. do 1.3. 
Prijateľná veľkosť parcely: 
Rozdeliť parcelu na menšie 
časti min. 10 m širokými 
stabilizujúcimi pásmi 
ďatelinotráv, lucernotráv, 
tráv na semeno, pásy 
vytvoriť po vrstevniciach;  
Vzdialenosť pásov od seba 
max. 200 m. Pásy kosiť min. 
1 x ročne, hmotu 
odstraňovať, neaplikovať 
min. 2 roky herbicídy.  

Ochrana proti erózii vo 
vinohradoch  

Vinohrady Pokryť pôdu v každom 
druhom medziradí od 1.11. 
do 30.4. alebo hospodáriť na 
terasách. 

Ochrana proti erózii v 
ovocinárstve 

Sady Pokryť pôdu v každom 
druhom medziradí od 1.8. do 
31.5. alebo hospodáriť na 
terasách. 

Zatrávňovanie ornej pôdy Orná pôda Zatrávniť ornú pôdu 
uznaným osivom. 
Kosiť v prvom roku po 
zatrávnení min 1x ročne, 
hmota musí byť pozberaná. 
Neaplikovať herbicídy. 

Zachovanie 
biodiverzity 

Ochrana biotopov polo-
prírodných a prírodných 
trávnych porastov 

Medzi poloprírodné a 
prírodné trvalé trávne 
porasty patria (v zátvorke sú 
kódy podľa Katalógu 
biotopov SR): 
A. Teplo a suchomilné trvalé 
trávne porasty (Tr1, Tr2, Tr3, 
Tr4, Tr5) 
B. Mezofilné trvalé trávne 
porasty (Lk1, Lk3, Tr8b) 
C. Horské kosné lúky (Lk2) 
D. Vlhkomilné porasty 
nižších plôch (Lk7, Lk9, Lk10, 
Lk11, Sl1, Sl3, Sl4) 
E. Nížinné aluviálne lúky 
(Lk8) 
F. Vlhkomilné porasty 
vyšších polôh, slatinné a 
bezkolencové lúky (Lk4, Lk5, 
Lk6, Ra3, Ra5, Ra6, Ra7, Sl2) 

Vylúčiť minerálne hnojivá a 
hnojovicu;  
Hnojiť organickými hnojiva-
mi je možné len typy B a C; 
max. dávka 50 kg N/ha raz za 
2 roky. 
Vylúčiť prípravky na ochranu 
rastlín. 
Prvú kosbu vykonať do 15.7. 
Typy B, C, D, E, F kosiť max. 
2-krát ročne; typy A a G kosiť 
max. 1-krát ročne; typ F kosiť 
iba ručne alebo ľahkou 
mechanizáciou. 
Vylúčiť pasenie pre typy C, E 
a F; 
dodržiavať šetrné 
košarovanie; košarovanie je 
možné len pre typy B a G; 
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G. Vysokohorské trávne 
porasty (Tr8a, Al1, Al3, Al6, 
Al8) 

dodržiavať zaťaženie 0,3 – 
1,0 VDJ/ hektár na plochách 
na pasenie. 

Ochrana biotopov vybraných 
druhov vtákov 

Poľnohospodárske pôdy na 
územiach NATURA 2000 
(CHVU)  

Vylúčiť používanie 
stanovených prípravkov na 
ochranu rastlín, na TTP 
vylúčiť požívanie 
priemyselných hnojív. 
Vylúčiť hospodársku činnosť 
od 1.3. do 31.7. (podľa 
druhu) v hniezdnych 
lokalitách ohrozených 
druhov vtákov. 
Realizovať kosenie a žatvu 
od stredu smerom k okrajom 
alebo od jednej strany 
pozemku k druhému; 
používať výstražné 
zariadenia. 

Chov a udržanie ohrozených 
druhov zvierat 

Ohrozené druhy SR: 
Hovädzí dobytok – slovenský 
pinzgauský dobytok 
Ovce – pôvodná valaška  
Kozy – biela krátkosrstá koza 
Kone – Slovenský 
teplokrvník, Hucul, Furioso, 
Nonius, Slovenský športový 
pony, Lipican, Shagya-arab, 
Norik muránskeho typu 
Hydina : 
sliepky – Oravka, Plymutka, 
Rodajlenka, Hempsirka, 
Valaška, Sasekska ,  
Husi – slovenská biela hus, 
suchovská hus. 

Preukázať sa potvrdením od 
príslušnej organizácie o 
zápise zvieraťa do 
plemennej knihy alebo do 
plemenárskej evidencie v 
súlade s národnou 
legislatívou. 
Dodržiavať veterinárne 
požiadavky.  
 
 

Intervenčná logika je založená na kompenzácii straty príjmov poľnohospodárskych podnikov 
vyplývajúcich zo zavedenia požadovaných vhodných spôsobov hospodárenia (zdroj: Hodnotenie 
ekonomických nástrojov AEV opatrenia PRV SR 2007-2013 a návrh opatrení na obdobie 2014-2020, 
VÚEPP, 2012).  

Realizovaním plánovaných intervencií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 214 
prispieť k cieľu osi 2: „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým 
dosahom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny “. 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný model zobrazujúci vzťah medzi 
potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Programové potreby 
vzťahujúce sa na 
opatrenie 214 

- podpora poľnohospodárskych činností chrániacich životné prostredie 
a udržiavanie environmentálnych hodnôt krajiny  

- vyššia podpora ochrany životného prostredia; 
- udržanie a ochrana biodiverzity a uchovanie kultúrneho dedičstva; 

Očakávané zmeny vo 
vzťahu k 
identifikovaným 
potrebám 

Plánované požiadavky na postupy, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- Zníženie 
poľnohospodárs
kych zdrojov 
dusičnanov v 
povrchových a 
podzemných 
zásobách vody; 
najmä v 
zraniteľných 
oblastiach. 

Max. ročná dávka dusíkatých hnojív 120 kg/ha, vylúčiť používanie stanovených 
prípravkov na ochranu rastlín na orných pôdach (Základná podpora na OP). 
Vylúčiť používanie minerálnych dusíkatých hnojív, ako aj stanovených prípravkov na 
ochranu rastlín (Základná podpora na TTP). 
Aplikovať najviac 50 kg dusíka/ha ročne. 
Max.6 aplikácií prípravkov na ochranu rastlín ročne, max. 2 kg medi na ha ročne (IP 
vo vinohradoch). 
Aplikovať biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín povolené pre systém 
Integrovanej produkcie (IP v sadoch a IP v zelenine). 
Dodržiavať zákaz aplikácie chemických prostriedkov (hnojivá, prípravky). 
(Ekologické poľnohospodárstvo). 
Vylúčiť minerálne hnojivá a hnojovicu; hnojiť organickými hnojivami len typy B a C; 
max. dávka 50 kg N/ha raz za 2 roky. Vylúčiť prípravky na ochranu rastlín. 
Dodržiavať zaťaženie 0,3 – 1,0 VDJ/ hektár na plochách na pasenie (Ochrana 
biotopov TTP). 
Vylúčiť používanie stanovených prípravkov na ochranu rastlín, na TTP vylúčiť 
požívanie priemyselných hnojív (Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov). 

- Zníženie straty 
pôdy vodnou 
eróziou 

Mať v osevnom postupe min. 6 plodín, v tom 4 hlavné plodiny, ozimín musí byť 
aspoň 30 % a podiel viacročných krmovín aspoň 10 %. Pestovať min. 10 % 
medziplodín, minimálne 70 %-né pokrytie pôdy od 15.10. do 1.3. (Ochrana proti 
erózii na OP, Stabilizačný osevný postup). 
Rozdeliť parcelu na menšie časti min.10 m širokými stabilizujúcimi pásmi 
ďatelinotráv, lucernotráv, tráv na semeno, pásy vytvoriť po vrstevniciach. Pásy kosiť 
min. 1 x ročne, hmotu odstraňovať, neaplikovať min. 2 roky herbicídy (Ochrana 
proti erózii na OP, Prijateľná veľkosť parcely) . 
Pokryť pôdu v každom druhom medziradí od 1.11. do 30.4. alebo hospodáriť na 
terasách (Ochrana proti erózii vo vinohradoch). 

Pokryť pôdu v každom druhom medziradí od 1.8. do 31.5 alebo hospodáriť na 
terasách (Ochrana proti erózii v sadoch). 

Zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom. Kosiť v prvom roku po zatrávnení min 1 x 
ročne, hmota musí byť pozberaná. Neaplikovať herbicídy (Zatrávnenie ornej pôdy). 

- Zníženie 
poklesu 
biodiverzity 

Vylúčiť minerálne hnojivá a hnojovicu. Hnojiť organickými hnojivami je možné len 
typy B a C; max. dávka 50 kg N/ha raz za 2 roky. Vylúčiť prípravky na ochranu rastlín. 
Prvú kosbu vykonať do 15.7., typy B, C, D, E, F kosiť max. 2-krát ročne; typy A a G 
kosiť max. 1-krát ročne; typ F kosiť iba ručne alebo ľahkou mechanizáciou .Vylúčiť 
pasenie pre typy C, E a F; 
Dodržiavať šetrné košarovanie, košarovanie je možné len pre typy B a G, dodržiavať 
zaťaženie 0,3 – 1,0 VDJ/ hektár na plochách na pasenie (Ochrana biotopov TTP). 
Vylúčiť používanie stanovených prípravkov na ochranu rastlín, na TTP vylúčiť 
požívanie priemyselných hnojív. 
Vylúčiť hospodársku činnosť od 1.3. do 31.7. (podľa druhu) v hniezdnych lokalitách 
ohrozených druhov vtákov. Realizovať kosenie a žatvu od stredu smerom k okrajom 
alebo od jednej strany pozemku ku druhému; používať výstražné zariadenia.  
(Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov). 
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Realizácia opatrenia  

Žiadosti na jednotlivé podopatrenia boli realizované ako súčasť žiadosti o jednotnú platbu na plochu. 
Tým bolo garantované priame spracovanie v rámci LPIS. Jednotlivé podopatrenia a ich prekryv boli 
spracované priamo v prostredí GIS LPIS vrátane realizácie kontrol. 

Nasledovná tabuľka vyjadruje realizáciu AE podopatrení ku koncu roka 2013. Najväčšia podporovaná 
plocha bola pri podopatrení Ekologické poľnohospodárstvo, čo možno považovať za pozitívny trend. 

Tab. č. 214/2: Kumulatívne vyjadrenie implementácie opatrenia podľa podopatrení (ku koncu roka 2013) 

Druh záväzku 
(klasifikácia podľa 

monitorovacej tab. O.214) 

Počet 
schvál. 
žiados

tí 

Počet 
podporenýc
h podnikov 

Celková 
podporovan

á plocha 
(ha) 

Skutočná 
podporovan

á plocha 
(ha) 

Počet 
zmlúv 

Verejné výdavky 
spolu  

(tis. EUR) 

      
exist. 
záv. 

nové záv. 

1.Ekologické 
poľnohospodárstvo 

315 296 152 687,99 148 987,53 501 63 176 115 

2. Integrovaná produkcia 202 203 13 476,24 12 337,92 228 2 793 5 

3a) Znižovanie množstva, 
hospodárenie s hnoj./zákl. 
podpora 

245 243 117 727,45 116 253,06 274 31 338 46 

6.) Zachovanie kvality pôdy 
= zatráv. OP a ochrana proti 
erózii 

23 20 24 739,79 3 696,79 111 16 997 52 

8a) Zachovanie vzhľadu 
krajiny a udržanie HNV = 
biotopy TTP 

184 182 71 556,64 36 119,25 508 18 184 8 

9) Zachovanie biodiverzity = 
ochrana biotopov vtákov 

123 123 43 974,83 42 437,02 162 14 218 18 

10a) Zachovanie 
ohrozených plemien/chov 
ohrozených druh.  

187 182 - - 281 19 19 0 

Spolu: 1 279 1 249 424 162,71 359 831,57 2065 175 625 244 
Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA, Výročná správa o pokroku k PRV 2007-2013, 20.6.2014 

 
Posúdenie celkového príspevku opatrenia 214 k očakávaným zmenám  

Tab. č. 214/3: Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k očakávaným zmenám 

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Zníženie poklesu biodiverzity     X   

Udržanie poľnohospodárskych 
území s vysokou prírodnou 
hodnotou  

   X   

Zníženie množstva dusičnanov v 
povrchovej a podzemnej vode 

   X   

Zmiernenie klimatickej zmeny     X  
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Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Príspevok AEP vo vzťahu k stanoveným cieľom na programové obdobie 2007-2013 je v nasledovnej 
tabuľke. 

Tab. č. 214/4: Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov  

Opatrenie Agroenvironmentálne platby (214)       

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2013 
Plnenie v 

% 

  Počet subjektov poberajúcich podporu 1500 2012 (1249+763) 134,13 

  Celková výmera pôdy v rámci AEP 850 tis. ha 919 693,71 ha 107,06 

      
(424 162,71+495 

531)   

Výstup  HC+RP 9 tis. ha (32 304,57 ha)   

  Fyzická výmera pôdy v rámci AEP 650 tis.ha 855 362,57 ha 129,78 

      
(359 831,57+495 

531)   

   HC+RP 9 tis. ha (32 304,57 ha)   

  Celkový počet záväzkov (zmlúv) 1800 2828 (2065+763) 157,11 

  Výmera poľ. pôdy prispievajúca k:       

   Zlepšeniu biodiverzity       

  celá SR: 309 tis.ha 246 342,86 ha 79,72 

Výsledok  z toho NATURA 2000 (300 tis.ha)     

  CHVÚ (79/409/EHS) (261 tis.ha)     

  ÚEV(93/94/EHS) (39 tis.ha)     

   HC+RP (9 tis. ha)     

  K zlepšeniu kvality vody 450 tis. ha 387 322,06 ha 86,07 

  K zlepšeniu kvality pôdy 250 tis.ha 364 070,31 ha 145,63 

  K zmierneniu klimatickej zmeny 200 tis.ha 270 302,78 ha 135,15 

  K zamedzeniu marginalizácie a opúšťaniu pôdy 650 tis. ha 387 322,06 ha 59,59 
Zdroj: NPCC, EuroConsulting . 2014 

 

Definícia hypotéz 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 214 v praxi bola hodnotená testovaním nasledovných 
hypotéz:  

Hypotéza č. Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

214.1 
Zmeny v počte 
vtáčích druhov 
na 
podporovaných 
územiach možno 
pripísať podpore 
v rámci 
opatrenia  
 

Význam 
podporovaných 
postupov pri 
rozdieloch vo 
populáciách vtáčích 
druhov 
 
 

Rozdiely v hodnotení 
na podporených a 
nepodporených 
plochách 

Prípadová štúdia 
(SOS/Birdlife 
Slovensko) 

Vývoj indexu vtákov 
na podporených vs. 
nepodporených 
územiach  

214.2.1 
Opatrenie 
prispieva k 

Význam postupov k 
zlepšeniu/udržaniu 
stavu HNV 

Rozdiely v hodnotení 
na podporených a 

Prípadové 
štúdie - ÚKE 
SAV, DAPHNE 

Spracovanie údajov 
zo ŠOP, terénne 
pozorovanie 
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zlepšeniu/ 
udržaniu stavu 
lokalít s vysokou 
prírodnou 
hodnotou (HNV)  

nepodporených 
plochách 

vybraných lokalít 
HNV,  Zvýšenie 
(zachovanie) 
druhovej diverzity 

214.2.2 
Zlepšenia stavu 
biotopov na 
podporovaných 
plochách 

Špecifické vlastnosti 
biotopov  

Rozdiely v 
špecifických 
vlastnostiach 
biotopov na 
podporených a 
nepodporených 
plochách 

Prípadová štúdia 
(DAPHNE) 

Zvýšenie 
(zachovanie) 
druhovej diverzity 

214.3 
Znížená aplikácia 
dusíkatých 
hnojív a zmeny v 
obsahu 
dusičnanov v 
pôde mali vplyv 
na zmeny  
úrovne 
dusičnanov v 
podzemných a 
povrchových 
vodách. 
 
 

Relatívny význam 
podporných 
postupov oproti 
iným faktorom 
 
 
 

Vývoj ukazovateľov 
stavu vody  
 

Štúdie od 
relevantných 
výskumných 
inštitúcii 
(VÚPOP_NPCC, 
VÚVH, SHMÚ) 

Zmeny obsahu 
chemických prvkov  
vo vode 

214.4 
Opatrenie 
prispieva k 
zmierneniu 
klimatickej 
zmeny 

Význam postupov k 
zmierneniu 
klimatickej zmeny 

Rozdiely v hodnotení 
na podporených a 
nepodporených 
plochách 

Údaje a štúdie 
(VÚPOP-NPCC, 
SHMÚ) 

Vývoj ukazovateľov 
hodnotiacich vývoj 
klimatickej zmeny 
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Overenie hypotéz: 

Hypotéza 214.1: Zmeny v počte vtáčích druhov na podporovaných územiach možno pripísať podpore v 
rámci opatrenia  

Vo veľkej časti Európy sa intenzifikácia poľnohospodárstva prejavila v zmenách celkovej biodiverzity. 
Monitoring vtáctva na celoeurópskej úrovni ukazuje pokles populácie bežných druhov vtáctva (Inger 
et al. 2015). Z 36 druhov, obývajúcich najmä poľnohospodársku krajinu, 20 vykazuje klesajúcu 
početnosť (PECBMS 2009). Podobné sú aj výsledky z Českej republiky (Reif et al. 2006, 2014) ale aj 
Slovenska (Slabeyová et al. 2009). Vtáctvo citlivo reaguje na zmeny vo využívaní krajiny a indikuje tak 
celkový stav biodiverzity. Preto bolo navrhnuté ako bio ukazovateľ, na vyhodnocovanie zmien v 
biodiverzite na európskej úrovni (Gregory et al. 2005). 

Na účely vyhodnotenia vplyvu PRV 2007-2013 bola vypracovaná štúdia „Vyhodnotenie trendov 
početnosti vtáctva na Slovensku v rokoch (2005) 2010 – 2015 v súvislosti s opatreniami osi2 PRV2007-
2013“( SOS/BirdLife Slovensko, RPS, 2016). 

V rámci podopatrenia Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov bola ochrana v PRV2007-2013 
zameraná na nasledovné druhy vtákov: 

Skupina 1: haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý.  

Skupina 2: drop fúzatý. 

Skupina 3: chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtuška poľná, kalužiak červenonohý, 
brehár čiernochvostý, pŕhľaviar červenkastý, škovránok poľný, strnádka lúčna, ľabtuška lúčna. 

 
Metódy monitoringu bežných druhov vtáctva 

Početnosť bežných druhov bola sledovaná metódou bodového transektu (Kropil 1994). Metóda 
sledovala zachovanie kontinuity s československým Jednotným programom sčítania vtákov (Janda & 
Šťastný 1984), následne organizovanom na Slovensku (Kropil 1995, 1996). Metóda bodového 
transektu je používaná aj v Rakúsku, aj v Maďarsku (Teufelbauer 2009, Szép & Gibbons 2000).  

Transekty boli umiestňované nezávisle od umiestnenia plôch s aplikovanými agro, resp. 
lesoenvironmentálnymi alebo NATURA 2000 platbami. Výber bol náhodný vzhľadom k plochám s 
realizovanými opatreniami v rámci opatrení osi 2 PRV SR 2007-2013. Preto ich možno považovať za 
reprezentatívne na vyhodnotenie populačných indexov .  

 
Vyhodnotenie trendov početnosti bežných druhov vtáctva 

Na vyhodnotenie trendov početnosti bežných druhov vtákov bol použitý program TRIM 3.54 
(Pannekoek & Van Strien 2001. Do vyhodnotenia indexu početnosti poľnohospodárskych druhov boli 
zahrnuté transekty, ktoré boli sčítané v rokoch 2005-2008 aspoň dvakrát. Výber lokalít zabezpečil 
porovnateľnosť hodnotenia s hodnotením z r. 2010. Vyhodnotenie trendov bolo za obdobie 2005 – 
2015, ktoré zahŕňajú aj sledované obdobie rokov 2010-2015. Na zvýšenie reprezentatívnosti trendov 
sa do hodnotenia pridali aj roky 2005-2009. Osobitne sa hodnotili trendy bežných druhov vtáctva za 
celé Slovensko a osobitne len za plochy, ktoré boli zahrnuté do agroenvironmentálnych schém. 

Klasifikácia zistených trendov vtáctva bola pripravená podľa kritérií PECBMS 2009. Klasifikácia druhov 
do jednotlivých biotopov bola podľa zaužívaných európskych postupov (Gregory et al. 2005, 
www.ebcc.info). Na výpočet celkového populačného indexu poľnohospodárskych druhov (Gregory et 
al. 2005) boli použité zmeny početnosti nasledovných 24 druhov: Alauda arvensis, Anthus pratensis, 
Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Ciconia ciconia, Corvus frugilegus, Emberiza calandra, 
Emberiza citrinella, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Hirundo rustica, Chloris chloris, Lanius collurio, 
Locustella naevia, Motacilla flava, Passer montanus, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Serinus 

http://www.ebcc.info/
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serinus, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia communis, Sylvia nisoria, Vanellus vanellus. Zmeny 
početnosti boli vyhodnotené samostatne pre celé Slovensko (70 lokalít, 1400 bodov) a samostatne pre 
lokality, kde boli uplatnené AE schémy (28 lokalít, 560 bodov). (Pozn. hodnotenie lesných druhov 
uvádzame pri hodnotení lesoenvironmentálnych opatrení osobitne, nasledujúca mapa však zahŕňa 
všetky transekty na všetkých typoch biotopov). 

Obr. č. 214/1: Rozmiestnenie sledovaných plôch, ktoré boli použité na hodnotenie trendov v súvislosti s PRV. 

 

Obr. č. 214/2: Rozmiestnenie všetkých monitorovaných transektov na Slovensku v rokoch 2005-2015 

 

Zmeny početnosti poľnohospodárskych druhov vtákov 

V rámci hodnotenia na národnej úrovni boli zistené preukazné trendy u 10 druhov (tab. 214/5). 
Stabilný trend početnosti bol zistený u stehlíka obyčajného (Carduelis carduelis) a strnádky obyčajnej 
(Emberiza citrinella). Mierny pokles bol zistený u škovránka (Alauda arvensis), lastovičky (Hirundo 
rustica), pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torquata), kanárika poľného (Serinus serinus), hrdličky 
poľnej (Streptopelia turtur), penice obyčajnej (Sylvia communis) a cíbika chochlatého (Vanellus 
vanellus). Prudký pokles bol zistený u svrčiaka zelenkavého (Locustella naevia). U žiadneho druhu nebol 
trend klasifikovaný ako rastúci. U ostatných druhov bol trend nepreukazný, t.j. neistý, avšak celkový 
obraz bol podobný ako u druhov s preukazným trendom.  
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Celkovo sa tak negatívny vývoj poľnohospodárskych druhov vtákov na národnej úrovni u 
jednotlivých druhov podobá situácii inde v Európe, pričom prudšie klesajú ďalekí migranti (druhy 
zimujúce v Afrike, resp. na juh od Stredozemného mora). 

Tab. č. 214/5: Trendy početnosti vtáctva na národnej úrovni vyjadrené indexmi početnosti 

Druh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Index 
Trend Trend 

Alauda 
arvensis 1 1,0403 1,1329 1,2984 1,1207 0,999 0,7931 0,7788 0,9608 0,7693 0,87 0,9663 MDEC 

Anthus 
pratensis 1 0,1939 0,3794 0,273 0,1524 0,2591 0,1884 0,0496 0,0232 0,0063 0,0035 0,6147 UNC 

Carduelis 
cannabina 1 0,6435 1,2128 2,3922 1,3643 1,0603 1,2007 1,0646 0,7035 1,0817 1,307 1,003 UNC 

Carduelis 
carduelis 1 1,1392 1,2152 1,1303 1,3196 0,8297 1,18 1,1988 6153 1,0248 1,4315 0,994 STA 

Ciconia 
ciconia 1 0,374 1,0423 0,7758 0,6861 0,6254 0,7984 0,4668 0,784 0,5846 0,6186 0,979 UNC 

Corvus 
frugilegus 1 1,8563 0,3575 0,4692 0,3873 1,571 1,1869 0,495 0,1816 0,0713 0,028 0,7495 UNC 

Emberiza 
citrinella 1 0,9135 0,9276 0,9754 0,9088 1,0997 0,9477 1,0145 0,894 0,9016 0,9924 0,9993 STA 

Falco 
tinnunculus 1 2,4371 1,1108 2,3119 2,0018 0,7574 1,3852 2,9682 1,1538 0,6182 1,777 0,9787 UNC 

Galerida 
cristata 1 0,2842 2,457 5,0073 5,0742 4,4454 3,6991 1,4094 0,2835 0,0806 0,0229 0,7391 UNC 

Hirundo 
rustica 1 1,3499 1,6487 0,6686 0,7912 0,9704 0,589 0,8498 0,8253 0,6798 0,8273 0,9505 MDEC 

Chloris 
chloris 1 1,2264 0,4759 0,9769 0,893 0,9133 0,9152 0,8934 0,9373 0,6614 0,7421 0,9812 UNC 

Lanius 
collurio 1 0,7777 0,8939 0,9872 0,6863 0,893 0,9062 0,8668 0,7782 0,3054 0,9127 0,9591 UNC 

Locustella 
naevia 1 1,8986 0,8465 0,7226 0,6522 0,5186 0,7778 0,5937 0,6304 0,3599 0,4261 0,8965 SDEC 

Miliaria 
calandra 1 0,4546 1,2894 0,8082 1,3053 0,7843 1,2128 0,565 0,3609 1,1967 1,163 1,0002 UNC 

Motacilla 
flava 1 0,8431 1,2207 1,9489 2,5039 2,7094 1,8239 0,7262 3,0901 2,0206 2,7028 1,0849 UNC 

Passer 
montanus 1 1,6836 1,7462 1,2602 1,7586 0,8824 1,1738 2,529 1,8351 2,0085 1,5968 1,0388 UNC 

Saxicola 
rubetra 1 1,3332 1,8475 1,4475 1,586 1,0617 1,0986 0,8892 1,0353 0,6292 0,7772 0,9354 MDEC 

Saxicola 
torquata 1 1,1503 1,409 1,9351 1,4729 1,4636 1,7284 1,4267 0,7769 1,4013 0,9463 0,9845 UNC 

Serinus 
serinus 1 0,9126 1,0484 1,2651 1,035 0,872 0,8242 0,5597 0,5829 0,6207 0,5908 0,9316 MDEC 

Streptopelia 
turtur 1 0,8517 0,8044 0,7712 0,8841 0,9205 0,5141 0,6903 0,7446 0,4043 0,6635 0,9467 MDEC 

Sturnus 
vulgaris 1 1,9556 1,8379 1,5954 1,5175 1,1941 1,4424 2,0906 1,8688 1,5734 1,5622 1,0174 UNC 

Sylvia 
communis 1 0,8788 1,1174 1,0699 1,2294 0,8152 0,8539 0,802 0,6521 0,9289 0,7973 0,969 MDEC 

Sylvia nisoria 1 1,0468 0,3095 0,4861 0,6594 0,9377 0,9715 1,2633 1,4566 0,6333 0,6772 1,0275 UNC 

Vanellus 
vanellus 1 0,9859 0,3758 0,1777 0,2267 0,226 0,2206 0,2549 0,4228 0,099 0,2472 0,8715 MDEC 

Legenda: Indexy r. 2005-2015 – napr. index 1 u Hirundo rustica v roku 2005 znamená 100 % početnosti, 1,6487 v roku 2007 
znamená, že početnosť dosiahla 164,87 % početnosti stavu z r. 2005, v r. 2008 to bolo len 66,86 %. Index trend – znamená 
priemernú ročnú mieru zmeny početnosti (bez zohľadnenia konfidenčného intervalu). Ak je vyššia ako 1, počet rastie, ak 
menšia, počet klesá. Hodnota 1,04 znamená priemerný ročný nárast o 4 %. Trend-UNC-neistý, MDEC-mierny pokles, SDEC-
silný pokles, STA-trend klasifikovaný ako stabilný. 
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Vyhodnotenie trendov druhov na plochách s aplikovanými agroenvironmentálnymi schémami viedlo 
k zisteniu preukazných trendov u 9-ich druhov (tab. č. 214/6). Stabilný trend početnosti bol zistený u 
škovránka (Alauda arvensis) a strnádky obyčajnej (Emberiza citrinella). Mierny pokles bol u pŕhľaviara 
červenkastého (Saxicola rubetra), kanárika poľného (Serinus serinus), penice obyčajnej (Sylvia 
communis) a cíbika chochlatého (Vanellus vanellus). Silný pokles bol zistený u svrčiaka zelenkavého 
(Locustella naevia). Mierny nárast bol u vrabca poľného (Passer montanus). Silný nárast početnosti bol 
zistený u trasochvosta žltého (Motacilla flava). U ostatných druhov boli zistené trendy neisté. 

Celková situácia na plochách s aplikovanými AEP bola mierne lepšia ako na národnej úrovni na čo 
poukazuje pozitívnejšia klasifikácia trendov niektorých druhov (napr. škovránok) a aj fakt, že u 2 druhov 
tu bol trend klasifikovaný ako nárast, kým na národnej úrovni u žiadneho. Situácia však ani na plochách 
s aplikovanými AEP nie je ideálna. U 17 druhov bola zistená klesajúca tendencia početnosti a u 7 
rastúca. Aj na plochách s AEP prevažovali negatívne tendencie početnosti, na druhej strane však tento 
pokles bol často miernejší a u niektorých druhov početnosť neklesala vôbec v dôsledku šetrnejšieho 
hospodárenia na plochách s aplikovanými AEP. 

Tab. č. 214/6: Trendy početnosti vtáctva na plochách s aplikovanými agroenvironmentálnymi schémami vyjadrené 
indexmi početnosti 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Index 
Trend Trend 

Alauda 
arvensis 1 0,9786 1,1192 1,3483 1,1213 1,0256 0,8124 0,7972 0,976 0,7959 1,0579 0,9791 STA 

Anthus 
pratensis 1 0,2088 0,3725 0,2562 0,0314 0,2639 0,2199 0,0486 0,0211 0,0027 0,0019 0,5861 UNC 

Car. 
cannabina 1 0,6096 1,3646 2,1296 1,6708 0,776 1,0131 0,8386 0,8058 1,1476 0,9833 0,9865 UNC 

Car. 
carduelis 1 1,3192 1,5438 1,4178 1,9842 0,6965 1,3133 1,1064 0,6135 1,0936 1,0367 0,9621 UNC 

Ciconia 
ciconia 1 0,2355 1,0044 0,7704 0,6176 0,6068 0,7579 0,3925 0,6696 0,519 0,4779 0,9741 UNC 

Corvus 
frugilegus 1 1,1973 0,3804 0,479 0,3817 0,4528 0,4536 0,4963 0,4894 0,5022 0,5154 0,9316 UNC 

Emberiza 
citrinella 1 0,9942 1,0189 0,9808 0,9722 1,2151 1,007 0,9912 0,9745 0,9705 0,9693 0,997 STA 

Falco 
tinnunculus 0,0599 1 0,465 1,6839 1,4601 0,1333 0,7308 1,8993 0,7734 0,3961 0,6392 1,0839 UNC 

Galerida 
cristata 1 0,1754 2,4182 4,6506 4,8357 4,2088 3,4371 1,3894 0,2599 0,739 0,021 0,7461 UNC 

Hirundo 
rustica 1 1,1275 1,6441 0,3823 0,728 0,8923 0,596 0,6584 0,8321 0,8479 0,9345 0,9763 UNC 

Chloris 
chloris 1 0,9855 0,7632 1,0016 1,282 0,9469 0,8703 0,6368 0,758 0,7914 0,4696 0,9472 UNC 

Lanius 
collurio 1 0,7122 0,9346 0,9891 0,9732 0,9979 1,041 0,8866 0,8479 0,36 0,8946 0,9667 UNC 

Locustella 
naevia 1 2,1621 0,7957 0,6264 0,5682 0,4417 0,6831 0,5332 0,5791 0,3384 0,4117 0,889 SDEC 

Miliaria 
calandra 1 0,4001 1,272 0,8461 1,449 0,886 1,3057 0,6324 0,4397 1,3361 1,3864 1,0238 UNC 

Motacilla 
flava 1 0,2247 0,0484 4,025 5,2553 5,5081 3,8771 1,5036 6,6257 4,3085 6,1308 1,3543 SINC 

Passer 
montanus 1 1,8313 2,4446 1,7705 2,8088 1,026 1,9274 4,5451 3,3141 3,6583 2,3619 1,0901 MINC 

Saxicola 
rubetra 1 1,2193 1,8578 1,3282 1,6488 1,059 1,082 0,8752 1,0231 0,6185 0,8 0,9394 MDEC 

Saxicola 
torquata 1 1,4359 2,0572 2,8778 2,2967 2,0845 2,5753 1,9752 1,297 2,2339 1,6596 1,0209 UNC 

Serinus 
serinus 1 0,8193 1,1333 1,2319 1,0159 0,8363 0,6743 0,42 0,5206 0,684 0,5714 0,9263 MDEC 
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Streptopelia 
turtur 1 0,9261 1,0882 0,7941 1,0569 0,8688 0,5755 0,8312 0,9513 0,4607 0,6998 0,9513 UNC 

Sturnus 
vulgaris 1 2,0416 1,9157 1,3094 1,614 1,092 1,5412 2,2332 2,3541 1,6832 1,7404 1,0336 UNC 

Sylvia 
communis 1 0,8457 1,1341 1,0948 1,3522 0,8524 0,8957 0,8037 0,6935 0,9781 0,8264 0,9742 MDEC 

Sylvia 
nisoria 1 1,1095 0,293 0,4542 0,5891 0,732 0,8678 1,1533 1,3158 0,5658 0,5833 1,0125 UNC 

Vanellus 
vanellus 1 0,8379 0,3281 0,1634 0,2372 0,2273 0,2216 0,2529 0,4459 0,1003 0,2519 0,8832 MDEC 

Legenda: Indexy r. 2005-2015 – vysvetlenie indexov v tab. 1. Index trend – znamená priemernú ročnú mieru zmeny početnosti 
(bez zohľadnenia konfidenčného intervalu). Ak je vyššia ako 1, počet rastie, ak menšia, počet klesá. Hodnota 1,04 znamená 
priemerný ročný nárast o 4 %. Trend-UNC-neistý, MDEC-mierny pokles, SDEC-silný pokles, MINC-mierny nárast početnosti, SINC-
silný nárast početnosti, STA-stabilný trend početnosti. 

Index zmeny početnosti druhov poľnohospodárskej krajiny vysvetľuje zmeny v biodiverzite 
poľnohospodárskej krajiny zo širšieho pohľadu, lebo zmeny početnosti jednotlivých druhov sú 
rôznorodé. 

Na národnej úrovni tak od r. 2006 klesla početnosť vybraných druhov o 43 % (tab. č. 214/7). Ide o 
výrazný prepad napriek tomu, že prvé roky monitoringu početnosť vykazovala skôr stabilnú tendenciu. 
Vtáky zostávajú niekoľko rokov na pôvodných hniezdiskách aj napriek zmenám biotopov, pokles sa 
mohol preto prejaviť až s časovým odstupom. Početnosť môže byť ovplyvnená aj počasím. To spôsobilo 
nárast početnosti vtáctva na národnej úrovni v r. 2013. Silné zrážky pred a počas hniezdnej sezóny 
spôsobili, že mnohé polia neboli dostupné mechanizácii. Kleslo používanie chémie, vyrušovanie a 
zvýšila sa úspešnosť hniezdenia na plochách, ktoré inak neposkytujú optimálne podmienky na 
hniezdenie. Tento výkyv však nebol pozorovaný na plochách s aplikovanými AE podopatreniami. Je 
možné predpokladať, že tieto plochy aj mimo obdobia s vyšším úhrnom zrážok poskytujú vhodnejšie 
podmienky na hniezdenie. 

Negatívne zmeny početnosti boli menej výraznejšie na plochách s aplikovanými 
agroenvironmentálnymi schémami. V porovnaní s rokom 2006 na nich klesla početnosť vtáctva len o 
28 %. Pritom do r. 2012, resp. 2013 bola početnosť bežných druhov vtáctva na plochách s aplikovanými 
AEP takmer rovnaká ako v r. 2006. Pokles indexu početnosti bežných druhov vtáctva na plochách s 
aplikovanými AEP po r. 2013  je  pod limit 100 % početnosti z r. 2006 avšak je súčasťou dlhodobejšieho 
trendu poklesu početnosti začínajúceho v r. 2009 (graf č. 214/1). Tento pokles  je však na plochách s 
aplikovanými AEP miernejší ako na národnej úrovni. U viacerých druhov bol trend na plochách s 
aplikovanými AEP v porovnaní s národnou úrovňou pozitívnejší (škovránok, trasochvost žltý). Tieto 
pozitívne zmeny na plochách s aplikovanými AEP u niekoľkých druhov však nestačili na to, aby sa 
zabránilo poklesu celkového indexu druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny na plochách s AEP. 
Jednou zo skutočností bol negatívny trend u ďalekých migrantov, teda u druhov zimujúcich napríklad 
v subsaharskej Afrike. Na tieto druhy negatívne vplýva ilegálny lov a negatívne zmeny biotopov na 
zimoviskách a migračných trasách. Ale v dôsledku toho, že súčasťou AEP boli aj platby podporujúce 
vzácne a ohrozené druhy vtáctva, sa aspoň na časti územia podarilo vhodne zacieliť hospodárenie, a 
preto nebol pokles populácií bežných druhov vtáctva na plochách s aplikovanými AEP taký prudký ako 
na národnej úrovni, resp. u niektorých druhov nebol pokles na plochách s aplikovanými AEP zistený 
vôbec, kým na národnej úrovni áno.  

Tab. č. 214/7: Index zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny. SR-zmena početnosti na 
národnej úrovni, AEP-zmena početnosti na plochách s aplikovanými agroenvironmentálnymi schémami. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SR 1,06581 1 1,0364 1,083 1,0569 0,9885 0,9975 0,856 1,0569 0,5286 0,569 

AEP 1,1104 1 1,1048 1,2759 1,2989 1,0409 1,1708 1,0009 0,9444 0,7825 0,7281 
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Graf č. 214/1: Znázornenie Indexu zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny v grafe. FBI SK-
farmland bird index-index zmeny početnosti druhov poľnohospodárskej krajiny na národnej úrovni, FBI AEP- 
farmland bird index zmeny početnosti druhov poľnohospodárskej krajiny na plochách s aplikovanými 
agroenvironmentálnymi schémami 

 
Zdroj: SOS/BirdLife SR,2016 

 
Zvýšenie/udržanie území s vysokou prírodnou hodnotou  

Ukazovateľ pre kritérium: 
Udržanie poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou 

- zmeny v poľnohospodárskych územiach s vysokou prírodnou hodnotou (ha)  

Hypotéza 214.2.1: opatrenie prispieva k zlepšeniu/udržaniu stavu lokalít s vysokou prírodnou hodnotou 
(HNV) 

Hypotéza 214.2.2: opatrenie prispieva k zlepšeniu/udržaniu stavu biotopov na podporovaných 
plochách 

Stanovenie území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV) v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 
SR bolo implementované na základe zmeny legislatívy EK počas programového obdobia PRV 2007-
2013. V septembri 2014 bola schválená metodika pre túto oblasť (MPRV SR,2014).  

 
HNV na poľnohospodárskej pôde 

Podľa usmernenia EK bola v SR prijatá nasledovná typológia poľnohospodárskej pôdy s vysokou 
prírodnou hodnotou: 

Typ 1: Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie      
      (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov) 

Typ 2: Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými 
a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) 

Typ 3: Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s vysokým podielom 
európskej alebo svetovej populácie (Lokality Natura 2000) 
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POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA S VYSOKÝM PODIELOM POLOPRÍRODNEJ VEGETÁCIE          
(HNVp Typ 1 - Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov) 

Na Slovensku existuje viac ako 28 špecifických typov biotopov travinno-bylinných porastov. Databáza 
travinno-bylinných porastov obsahuje informácie pre viac ako 20 000 travinno-bylinných lokalít z 
územia SR na rozlohe 345 000 ha (www.daphne.sk). Tradičnými spôsobmi obhospodarovania sú 
kosenie a pastva alebo hlavne vo vyšších polohách ich kombinácia. Väčšina porastov vyžaduje 
pravidelné obhospodarovanie. Inak porasty strácajú svoju rozmanitosť a menia sa na iný typ biotopu, 
zväčša les. Aktuálna  mapa biotopov prírodných a poloprírodných TTP je na stránke www.vupop.sk . 

Stav HNVp Typ 1 

Pre potreby PRV a vzhľadom na rovnocenné alebo veľmi podobné spôsoby manažovania boli biotopy 
trávnych porastov zoradené do 7 kategórií. 

Tab. č. 214/8: Typy biotopov TTP a ich výmera v rámci SR    

Typ Názov Výmera (ha) 

A Teplo a suchomilné trávne porasty  5 742,57 

B Mezofilné trávne porasty 137 848,41 

C Horské kosné lúky  2 637,38 

D Vlhkomilné porasty nižších polôh  9 195,91 

E Nížinné aluviálne lúky  2 773,27 

F Vlhkomilné porasty vyšších polôh  4 715,62 

G Vysokohorské trávne porasty  3 486,31 

Spolu  166 399,47 
Zdroj: VÚPOP – LPIS 2013 

Obr. č. 214/3: Grafické zobrazenie biotopov TTP v rámci SR    

Zdroj: VÚPOP – LPIS 2013 

Celková výmera HNVp Typ 1 je v rámci LPIS 166 399,47 ha (baseline 2013) 

 
 
 

http://www.vupop.sk/


Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

300 

POĽNOHOSPODÁRSKA MOZAIKOVÁ KRAJINA S NÍZKOU INTENZITOU POĽNOHOSPODÁRSTVA A S 
PRÍRODNÝMI A ŠTRUKTÚRNYMI PRVKAMI  
(HNVp Typ 2 - Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) 

Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska (HŠPK) tvoria mozaikovité štruktúry 
extenzívne využívaných maloplošných prvkov OP a trvalých kultúr (trvalé trávne porasty, vinice, 
vysokokmenné sady), resp. v súčasnosti nevyužívaných plôch s nízkym stupňom sukcesie. Ide o územia, 
ktoré sú v európskom priestore veľmi zriedkavé a vysoko cenené - majú nenahraditeľný ekologický a 
kultúrno-historický význam. Podrobný prehľad 4 základných typov a 16 podtypov historických štruktúr 
poľnohospodárskej krajiny je uvedený na stránke www.uke.sav.sk. 

Stav HNVp Typ 2 

Tab. č. 214/9: Základné typy HŠPH a ich výmera (LPIS) v rámci SR   

Typ  Názov Výmera (ha) 

1 HŠPK rozptýleného osídlenia  13 554,63 

2 Vinohradnícke HŠPK  3 741,08 

3 Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové HŠPK  1 030,93 

4 Oráčinovo-lúčno-pasienkové HŠPK  10 656,71 

Spolu   28 983,35 
Zdroj: ÚKE SAV – GIS prekrytie s LPIS,2014 

Celková výmera HNVp Typ 2 je v rámci LPIS 28 983,35 ha (baseline 2013) 

2.1. POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA PODPORUJÚCA VÝSKYT VZÁCNYCH DRUHOV ALEBO S VYSOKÝM 
PODIELOM EURÓPSKEJ ALEBO SVETOVEJ POPULÁCIE  
(HNVp Typ 3 – Lokality Natura 2000) 

Na území Slovenska má prirodzený výskyt 67 biotopov európskeho významu z prílohy I a 134 druhov 
európskeho významu z prílohy II smernice o biotopoch. V rámci nich je 23 prioritných biotopov 
európskeho významu a 23 prioritných druhov. Pre 81 druhov vtákov z prílohy I smernice o ochrane 
vtáctva a sťahovavých druhov sa vymedzujú chránené vtáčie územia. 

Osobitné územia ochrany - vyhlásené na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia 
európskeho významu.  

 473 území európskeho významu bolo v zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny. 

Osobitne chránené územia - vyhlásené na základe smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: 
chránené vtáčie územia. 

 41 chránených vtáčích území bolo v zmysle § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody 
a krajiny. 

Územia Natura 2000 sa viažu k viac ako 1/3 poľnohospodárskych pôd SR. Trávnaté vegetačné 
spoločenstvá majú významné zastúpenie najmä v ÚEV. Veľký podiel má aj orná pôda, ktorej zastúpenie 
najmä v CHVÚ je dôležité pre vtáčie druhy voľnej agrárnej krajiny. 

Tab. č. 214/10: Prekryv území CHVÚ a ÚEV 

Zdroj: VÚPOP – LPIS 2013   

LPIS 2013 
Poľnohospodárska 

pôda spolu (ha) 
Orná pôda 

(ha) 
TTP 
(ha) 

Ostatná pôda 
(ha) 

41 CHVÚ 281 924,76 170 650,37 107 007,48 4 266,91 

473 ÚEV 30 603,10 2 496,86 27 569,94 536,30 

Prekryv 21 548,2 1 558,97 19 744,87 244,36 

Natura 2000 290 979,66 171 588,26 114 832,55 4 558,85 
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Obr. č. 214/4: HNVp Typ3 - NATURA 2000 - územia CHVÚ a ÚEV 

Zdroj: VÚPOP – LPIS 2013  

 
Obr. č. 214/5: Prekryv lokalít Natura 2000 (TTP) a biotopov TTP (HNVp Typ 1) 

Zdroj: VÚPOP – LPIS 2013 

Na vylúčenie duplicitného vykazovania výmery trvalých trávnych porastov lokalít Natura 2000 a HNVp 
1 – biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov boli v rámci LPIS zohľadnené prekryvy 
týchto území: 
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Tab. č. 214/11: Prekryv plôch NATURA 2000 s biotopmi TTP (stav 2013) 

LPIS 2013 
Poľnohospodárska 

pôda spolu (ha) 
Orná pôda 

(ha) 
TTP 
(ha) 

Ostatná pôda 
(ha) 

Natura 2000 290 979,66 171 588,26 114 832,55 4 558,85 

Prekryv s 
biotopmi TTP 

69 749,03 0 69 749,03 0 

HNVp Typ3 221 230,63 171 588,26 45 083,52 4 558,85 

Zdroj: NPCC- VÚPOP 

Celková výmera HNVp Typ 3 je v rámci LPIS 221 230,63 ha (baseline 2013). 

Z aplikácie typov HNV podľa usmernení EK a na základe odborných podkladov relevantných inštitúcií 
na národnej úrovni boli v SR stanovené nasledovné územia s vysokou prírodnou hodnotou v rámci 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:  

HNV Názov Výmera (ha) 

HNVp 
Typ 1 

Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie 
(Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov) 

166 399,47  

HNVp 
Typ 2  

Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou 
poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami                        
(Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny)  

28 983,35  

HNVp 
Typ 3 

Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s 
vysokým podielom európskej alebo svetovej populácie  
(Lokality Natura 2000) 

221 230,63 

HNV v poľnohospodárstve spolu (rok 2013) 416 613,45 

 
Hodnotenie: Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy 
prírodných a poloprírodných trávnych porastov) HNVp Typ1 

Podkladom na hodnotenie HNVp Typ1 boli štúdie “Monitoring oblastí s vysokou prírodnou hodnotou 
na Slovensku (2012-2015). Monitoring reflektoval aj vplyvy AE opatrení na podporu týchto území.  

Mapovaním vznikol súbor 180 záznamov, obsahoval 915 taxónov vyšších rastlín a 12 169 druhových 
záznamov. Hlavným nástrojom bola mnohorozmerná priama gradientová analýza (ter Braak 1987).  
Analyzované dáta pozostávali zo záznamov v troch časových obdobiach – referenčné z obdobia 1995 až 
2004, prvé monitorovacie obdobie 2012 a druhé monitorovacie obdobie 2015. Na 92% plôch nenastali 
významné zmeny v druhovom zložení, a v 8 % nastali výrazné zmeny v druhovom zložení. 

Tab. č. 214/12: Typy biotopov podporených TTP s počtami podporených dielov a počtom vybraných 
monitorovacích plôch 

Typ biotopu 

Počet 
podporených 
dielov 

Počet vybratých 
monit. plôch 

Horské lúky na kosenie  67 3 

Mezofilné TTP 6992 36 

Nížinné aluviálne porasty  20 3 

Teplomilné a suchomilné TTP 193 5 

Vlhkomilné porasty nižších polôh 249 5 

Vlhkomilné porasty vyšších polôh  287 5 

Vysokohorské trávne porasty  36 3 

Spolu  7844 60 
Zdroj: DAPHNE,2015 
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Obr. č. 214/6: Lokalizácia LPIS blokov, ku ktorým boli identifikované záznamy monitoringu. 

 

V ďalšom kroku bolo hodnotenie syntetizované do 2 výsledných kritérií (Tab.č.214/13): 

1. Stav zachovania biotopov TTP  

2. Vhodnosť obhospodarovania  
 
Tab. č. 214/13: Sumárna tabuľka syntetického hodnotenia monitorovacích plôch 

r. 2015 manažment 

stav zachovania vhodný nevhodný 

priaznivý 36 6 

nepriaznivý 5 13 

r. 2012 manažment 

stav zachovania vhodný nevhodný 

priaznivý 35 8 

nepriaznivý 4 13 

Cieľom štúdie “Analýza HNV lúk ”(DAPHNE, 2016) bolo sledovať zmeny na podporených ako aj 
nepodporených plochách z opatrenia 214. Celkovo bolo analyzovaných 160 blokov LPIS. Z toho 67 
blokov LPIS bolo podporených a 93 nepodporených.  
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Tab. č. 214/14: Monitorované biotopy, ktoré sú na blokoch LPIS 

Biotop Názov Počet 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 92 

6230 *Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 23 

6520 Horské kosné lúky 13 

6410 Bezkolencové lúky 10 

6210 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 5 

6211 *Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží -dôležité   

  stanovištia Orchidaceae 4 

6430 Vysokobylinné spoločenstvá 4 

7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 4 

6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 2 

1340 *Vnútrozemské slaniská 1 

6120 *Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch 1 

7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 1 

Cieľom štatistickej analýzy bolo vyhodnotiť, či je rozdiel v územiach, na ktorých sa realizovali AE opatrenia 
zamerané na Ochranu biotopov poloprírodných a prírodných TTP v porovnaní s ostatnými plochami. 
Analýza kvalitatívnych parametrov pomocou chí-kvadrátu (parciálne hodnotenie kvality biotopu) ukázala 
rozdiel v prospech podporených plôch -76 % podporených plôch je v dobrom stave oproti 65% 
nepodporených. Analýza kvalitatívnych parametrov pomocou chí-kvadrátu (celkové hodnotenie 
kvality biotopu) ukazuje rozdiel v prospech podporených plôch: 70% podporených plôch je v dobrom 
stave oproti 64% nepodporených. 

Hodnotenie: Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s 
prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) HNVp Typ2 

Hodnotenie bolo vypracované formou štúdie “Posúdenie miery vplyvu PRV 2007-2013 na ochranu a 
zveľaďovanie prírodných zdrojov a krajiny vrátane biodiverzity a území s vysokou prírodnou hodnotou 
v poľnohospodárstve” na Ústave krajinnej ekológie SAV (2016) v Bratislave. Na hodnotenie vplyvu PRV 
na ochranu a zveľaďovanie prírodných zdrojov a krajiny vrátane biodiverzity a území s HNV v 
poľnohospodárstve (HNV2) bola využitá databáza  HŠPK v SR (www.uke.sav.sk/hspk). 

Podľa spôsobu hospodárenia s pôdou a prevažujúceho spôsobu osídlenia boli vyčlenené 4 základné 
typy HNVpTyp2 (obr. 214/7 ): 

 I. Územia s vysokou prírodnou hodnotou rozptýleného osídlenia. Hlavným rozlišovacím 
znakom je prítomnosť izolovaných stavebných objektov (minimálne 3) s priľahlými 
poľnohospodársky využívanými maloblokovými pozemkami (pozemky ornej pôdy, trvalých 
trávnych porastov, ovocných sadov, príp. vinohradov), väčšinou rôzneho tvaru. 

 II. Vinohradnícke územia s vysokou prírodnou hodnotou. Vyznačujú sa prítomnosťou 
maloblokových viníc, ktoré sa vyskytujú často ako dominantné, prítomné alebo s ojedinelým 
výskytom v kombinácii s ďalšími typmi využitia pôdy ako sú ovocné sady, trvalé trávne porasty 
a zriedkavo orná pôda. Prítomné sú tiež často terasy alebo kamenné múriky. Podľa tvaru a 
priebehu parciel prevládajú úzkopásové parcely prevažne po spádnici, usporiadanie súvisí s 
tradíciou parcelácie viničných pozemkov v minulosti v nadväznosti na domové parcely.  

 III. Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou. Predstavujú 
pestré mozaiky, ktoré tvoria parcely ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a ovocných sadov. 
V niektorých oblastiach sú zachované medze s líniami ovocných stromov. Typické sú tiež 
ovocné aleje okolo ciest. 

http://www.uke.sav.sk/hspk
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 IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia s vysokou prírodnou hodnotou. Tvoria ich mozaiky 
ornej pôdy a trvalých trávnych porastov. Vyznačujú sa prítomnosťou agrárnych foriem reliéfu 
ako sú terasy, stupňovité medze, kopy kamenia alebo valy. Na celkovom krajinnom ráze sa 
významne podieľa aj nelesná drevinová vegetácia, najčastejšie ako líniová alebo plošná, 
parcely mali najčastejšie úzkopásový tvar s orientáciou po vrstevnici. 

 
 
 
Stav území s vysokou prírodnou hodnotou – HNVp Typ 2 

Celková výmera HNVp Typ2 bola 44 659 ha, z toho prekryv s vrstvou LPIS predstavuje 32 055,50 ha 
(71,78 %). 

Tab. č. 214/15: Typy území HNVp Typ2 v rámci LPIS 

Typ  Názov Výmera (ha) 

I. Územia s vysokou prírodnou hodnotou rozptýleného osídlenia  14 462,31  

II. Vinohradnícke územia s vysokou prírodnou hodnotou  5 497,81  

III. Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 

 1 208,62  

IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové územia s vysokou prírodnou 
hodnotou 

 10 886,76  

Spolu   32 055,50  
Zdroj: UKE SAV, 2016 

 
 
Obr. č. 214/7: Územia s vysokou prírodnou hodnotou – NNVp Typ2 v rámci SR 

Zdroj: UKE SAV 

Vysvetlivky: I. Územia s vysokou prírodnou hodnotou rozptýleného osídlenia, II. Vinohradnícke územia s vysokou prírodnou 
hodnotou, III. Oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové územia s vysokou prírodnou hodnotou, IV. Oráčinovo-lúčno-pasienkové 
územia s vysokou prírodnou hodnotou 

Zmena výmery HNVp Typ2 pri prekryve vrstvy LPIS a HŠPK je dôsledkom viacerých faktorov, ktoré 
vyplývajú z rôznych metodických prístupov pri mapovaní a evidencii pozemkov: 

- nie všetky HŠPK sú súčasťou LPIS, najčastejšie do LPIS neboli zaradené maloplošné mozaiky 
ornej pôdy a trvalých poľnohospodárskych kultúr, 
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- keďže v LPIS boli evidované iba produkčné plochy, pri prekryve tak z vrstvy HŠPK boli vylúčené 
viaceré krajinné prvky ako medze, plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ovocné sady, ktoré 
ako poloprírodné biotopy predstavujú významné krajinné prvky práve pre tento typ území s 
vysokou prírodnou hodnotou.  

V PRVSR 2007-2013 nie je žiadne opatrenie alebo operácia, ktorou by bola realizovaná priama 
podpora obhospodarovania HNVp Typ2. Pri hodnotení vplyvu programu a konkrétnych opatrení, bol 
analyzovaný súčasný stav obhospodarovania vo vzťahu ku konkrétnym AE podopatreniam. Základným 
ukazovateľom bola výmera HNVp Typ2.  

 
Odhad programových účinkov: 

V rámci terénneho mapovania HŠPK bolo v roku 2009-2011 v teréne podrobne mapovaných 593 z 
celkového počtu 3 014 lokalít HNVp Typ2, z ktorých bolo vybraných v roku 2016 stratifikovane 
náhodným výberom 40 lokalít, na ktorých bolo zopakované  mapovanie. V tejto vzorke monitorovacích 
lokalít sú zastúpené rôzne typy HNV2, na porovnanie boli vybrané plochy, ktoré boli podporené cez PRV 
i plochy bez podpory.  

Na hodnotenie “net” vývoja HNV2 podľa opatrení AEP bola použitá metóda čistých účinkov programu, 
t.j. porovnanie podporených plôch s nepodporenými. Posudzovaný bol stav v roku 2011 so stavom v 
roku 2016 (na základe údajov o podpore ku koncu roku 2013). Hodnotenie zmien bolo na základe 
intenzity využívania produkčných plôch a štruktúry využívania.  
 
Obr. č. 214/8: Vybrané monitorovacie plochy HNVp Typ2 

Zdroj: UKE SAV,2016, HNVp Typ2   

Ku koncu roku 2013 bolo cez agroenvironmentálne opatrenia podporených 10 078 ha pozemkov HNVp 
Typ2.  

 

 

 

 

 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

307 

Tab. č. 214/16: Opatrenie Agroenvironmentálne platby na územiach HNVp Typ2  

Opatrenie 214: AGROENVIRONMENTÁLNE PLATBY rozloha (ha) 

Základná podpora (ZS) 1 133 

Integrovaná produkcia (IP) 114 

Ekologické poľnohospodárstvo (EP) 2468 

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov (BI) 2085 

Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov (BV) 464 

Kombinácia Pôdoochranné opatrenia (PO)+Základná podpora (ZS) 15 

Kombinácia Pôdoochranné opatrenia (PO)+Ekologické poľnohospodárstvo (EP) 4 

Kombinácia Ekologické poľnohospodárstvo (EP)+BI 3732 

Kombinácia Ekologické poľnohospodárstvo (EP)+Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov 
(BV) 

63 

AGROENVIRONMENTÁLNE PLATBY spolu 10 078 

 
 
Hodnotenie: Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s vysokým podielom 
európskej alebo svetovej populácie – Lokality NATURA 2000 (HNVp Typ3)                        

Celová výmera je pre typ HNVp Typ 3 – Lokality Natura 2000 stanovená na 221 230, 63 ha, (z toho orná 
pôda 171 588,26 ha, TTP 45 083,52 ha, ostatná pôda 4 558,85 ha) nakoľko z nej je vyňaté prekrytie s 
biotopmi prírodných a poloprírodných TTP, ktoré sú hodnotené ako HNVp Typ 1. Súvisí to s dlhodobou 
podporou týchto plôch (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov) v predchádzajúcich 
programovacích obdobiach s ohľadom na dobre vybudovaný Informačný systém biotopov prírodných 
a poloprírodných TTP. 

V rámci PRV 2007-2013 bola poskytovaná osobitná podpora plochám NATURA 2000 v rámci opatrenia 
213 – išlo o plochy NATURA v 4. a 5. stupni ochrany. Toto opatrenie preto hodnotíme v  kapitole 
venovanej opatreniu 213. 

Hypotéza 214.3: Znížená aplikácia dusíkatých hnojív a zmeny obsahu dusičnanov v pôde mali vplyv 
na zmeny úrovne dusičnanov v podzemných a povrchových vodách 

V rokoch 2007 až 2014 bola výmera zraniteľných oblastí z hľadiska ochrany vodných zdrojov na území 
SR rovnaká, t.j. 2 232 810,41 ha, čo predstavuje 45,53 % výmery územia SR. Do zraniteľných oblastí 
bolo zaradených 1 546 obcí, čo predstavuje výmeru 1 517 624 ha (62 %) poľnohospodárskej pôdy (Obr. 
č. 214/9).  

Tab. č. 214/17: Systém vnútornej diferenciácie zraniteľných oblastí na plochy s rozdielnymi nárokmi na 
obmedzenie obhospodarovania 

Kategória stupeň obmedzenia  produkčné bloky 

A 
produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia (62 
% územia zraniteľných oblastí) 

42 469 

B 
produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia 
(33 % územia zraniteľných oblastí) 

17 211 

C 
produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia (4 % územia 
zraniteľných oblastí) 

2 595 

Zdroj: NPCC-VÚPOP 
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Obr. č. 214/9 : Zraniteľné oblasti SR 

 
Zdroj: NPPC-VÚPOP, 2014 

 
Kvalita podzemnej vody hodnotená na účely smernice Rady 91/676/EHS 

Kvalita podzemnej vody z hľadiska obsahu dusičnanov bola v rámci územia SR hodnotená na základe 
údajov z objektov základnej pozorovacej siete národného monitoringu kvality podzemnej vody na 
SHMÚ, objektov účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie dusíkatých látok v rámci 
zraniteľných oblastí a z údajov o kvalite využívaných zdrojov pitných vôd jednotlivých vodárenských 
spoločností, ktoré sú zhromažďované v systéme spravovanom VÚVH. Na zahustenie monitorovacej 
siete v rámci zraniteľných oblastí a následné zhodnotenie kvality podzemných vôd boli využité aj 
niektoré objekty základnej pozorovacej siete SHMÚ, ktoré boli využívané na sledovanie kvantitatívnych 
parametrov podzemných vôd, pričom samotné odbery vzoriek zabezpečoval VÚVH (Výskumný ústav 
vodného hospodárstva).  

Na potreby Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR boli vybrané ako najreprezentatívnejšie 
objekty VÚVH, i navrhnuté priamo na potreby dusičnanovej smernice. Hodnotenie stavu podzemných 
vôd za obdobie 2012 – 2014 sa uskutočnilo v zmysle požiadaviek príručky na vypracovanie správ 
Nitrates Directive (91/676/CEE). Status and trends of aquatic enviroment and agricultural practice. 
Development guide for Members States reports. 2011. Výpočet trendov bol uskutočnený v súlade s 
manuálom Nitrates Directive (91/676/CEE). Status and trends of aquatic environemnt and agricultural 
practice. Development guide for Members States reports   (2011) a založený na zistení zmeny 
koncentrácie dusičnanov (v mg/l) vo vybraných objektoch medzi dvoma sledovanými obdobiami (2008 
– 2011 a 2012 – 2014). 
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Obr. č. 214/10: Trend vývoja koncentrácií dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 

 
Zdroj: VÚVH 

 Celkovo počet sond aj plôch indikuje zmenu poklesu dusičnanov v podzemnej vode, ako v počte sond, 
tak aj vo výmere produkčných blokov, na ktorých sa nachádzajú. 

 Tab. č. 214/18: Analýza trendu vývoja koncentrácii dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 podľa 
produkčných blokoch 

Kultúra 
  

Počet sond 
  

Ha 
  

Pokles N  Bez zmeny Nárast N  

Počet sond Ha Počet sond Ha Počet sond Ha 

OP 415 31112,07 202 15253,46 44 2653,74 169 13204,87 

TTP 32 813,29 20 583,78 3 45,98 9 183,53 

VIN 1 17,97 1 17,97         

Spolu 448 31943,33 223 15855,21 47 2699,72 178 13388,4 
 Prekryv sond VUVH a LPIS 

Poľnohospodárske  realizované postupy obhospodarovania v rámci AE majú stanovené podmienky na 
ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia nad rámec GAEC a SMR. Podmienky 
obhospodarovania sú priamo alebo nepriamo zamerané na ochranu pôdy a vodných zdrojov, 
prostredníctvom úplného vylúčenia používania priemyselných hnojív alebo dodržiavania stanovených 
limitov hnojenia a takisto prostredníctvom obmedzení v spotrebe pesticídov na plochách v AEP. Limity 
dané zraniteľnými oblasťami významne limitujú možnosti používania dusíkatých hnojív najmä v oblasti 
juhozápadného Slovenska, ktorá je ale zároveň oblasťou s vysokoprodukčnými pôdami. 

Kvalitatívne hodnotenie efektov AE opatrení z hľadiska zníženia zaťaženia pôdy rezíduami pesticídov, 
zníženia vplyvu pôdnej erózie a príspevku k tvorbe organickej hmoty v pôde ako stabilizačných opatrení 
z hľadiska chemizmu pôd a znižovania prenosu škodlivín do podzemnej a povrchovej vody sa opieralo 
o správu „Ukazovatele hodnotenia PRV 2007-2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na 
poľnohospodársku pôdu“ (NPCC- VÚPOP, 2015). Z analýzy 318 monitorovacích stanovíšť a 21 stanovíšť 
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v rámci kľúčových lokalít “Čiastkového monitorovacieho systému Pôda“ vyplynuli hodnotenia 
environmentálneho efektu opatrení PRV2007-2013. 

Tab. č. 214/19: Hodnotenie vybraných AE opatrení PRV2007-2013 

AE opatrenia 
  
  

Zníženie zaťaženia 
pôdy reziduami 

pesticídov 

Zníženie rizika  
vzniku erózie 

pôdy 

Zvýšenie obsahu 
POH v pôde 

  

Priemer 
  
  

IP vo vinohradníctve 2 2 1 1,66 

IP v ovocinárstve 2 3 1 2 

IP v zeleninárstve 2 1 1 1,33 

Ekologické poľnohospodárstvo         

 - orná pôda 3 2 2 2,33 

 - zelenina 3 2 1 2 

 - ovocné sady 3 3 2 2,66 

 - vinohrady 3 2 2 2,33 

 - TTP 3 3 3 3 

Ochrana proti erózii na OP         

 - stabilizačný osevný postup 1 2 2 1,66 

 -prijateľná veľkosť parcely 1 2 2 1,66 

Ochrana proti erózii - vinohrady 1 2 2 1,66 

Ochrana proti erózii - sady 1 3 2 2 

Zatrávňovanie ornej pôdy 3 3 3 3 
Zdroj: NPPC-VÚPOP, 2015
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Na hodnotenie jednotlivých vplyvov na uchovávanie a zlepšovanie kvality vody boli použité v rámci 
priebežného hodnotenia PRV 2007-2013 aj nasledovné ukazovatele: 

 pokles v koncentrácii nutrientov, fosforu a/alebo pesticídov 

 redukcia spotreby priemyselných hnojív 

 redukcia hustoty VDJ 

 zlepšenie bilancie dusíka 

 redukcia transportu polutantov do vodonosných horizontov 
 
Tab.č.  214/20: Vzťah medzi AE podopatreniami a kritériami kvality vody 

  ZP OP ZP TTP IP Vin IP Sad IP ZeL EP Er OP Er Vin 
Er 

Sad Zt OP B TTP B Vt 

A X X X X X XX       X X X 

B X XX X     XX         XX X 

C                     X   

D X X X     X X *           

E     X       X X X X     
Zdroj: NPPC-VÚEPP, EuroConsulting s.r.o., 2010 

Z hľadiska vplyvu na procesy v pôde sa ukazuje ako vhodné využiť hodnotenie VÚPOP, nakoľko 
synergicky zohľadňuje procesy v pôde a využíva modely transportu živín v pôde (Zdroj: NPCC-VÚPOP, 

2015). Ako ukazuje hodnotenie, najsilnejší vplyv na obmedzenie dosahu hnojenia, pesticídov a erózie 
spolu s tvorbou pôdnej organickej hmoty má podopatrenie Ekologické poľnohospodárstvo a 
Zatrávnenie TTP. 

S ohľadom na limity hnojenia na TTP spojené nielen s dodržiavaním GAEC a SMR, obmedzeniami v 
zónach NATURA 2000 a oblastiach ochrany vodných zdrojov je prioritná motivácia poľnohospodárov 
na optimalizovanie hnojív a pesticídov na ornej pôde. Na TTP sa dlhodobo nerealizuje nadmerné 
hnojenie ani využívanie pesticídov, osobitne nie na pasienkoch. Obmedzenia z hľadiska skupiny 
podopatrení na ochranu biodiverzity sú dostatočné. Podopatrenie Základná podpora tiež predstavuje 
pozitívny príspevok k redukcii potenciálneho ohrozenia podzemných a povrchových vôd. Povrchové 
vody sú ohrozené v malej miere, nakoľko platia ochranné zóny pri vodných tokoch v rámci 
štandardných podmienok podpory.  

V rámci pravidelných hlásení musia poľnohospodári poskytovať kontrolnej organizácii ÚKSUP údaje o 
aplikácii hnojív a pesticídov. Pri zapojení do AE opatrení je následne množstvo hnojív a prípravkov 
kontrolované. To sa týka aj zaťaženia VDJ na TTP cestou kontroly v rámci Centrálnej evidencie 
hospodárskych zvierat. Podniky sú zároveň povinné vypracovávať plány hnojenia a viesť evidenciu 
hnojív a ochranných prostriedkov.  

Hodnotenie vplyvu zmien na kvalitu vody vychádza z príspevku jednotlivých AE opatrení podľa ich 
výmer v ha pri jednotlivých podopatreniach.  

Celkový plánovaný príspevok k zlepšeniu kvality vody bol 450 000 ha, plnenie bolo na 387 22,06 ha, t.j. 
86,07 %. 
 
Hypotéza 214.4: Opatrenie prispieva k zmierneniu klimatickej zmeny 

Jednotlivé podopatrenia z opatrenia 214 predstavujú rôzny prínos z hľadiska prispievania k zníženiu 
klimatickej zmeny. Hodnotením a koordináciou sledovania dosahov klimatickej zmeny je v SR poverený 
SHMÚ (Národný klimatický program SR) v rámci rezortu Ministerstva životného prostredia. Analyzuje 
a syntetizuje postupy hodnotenia z jednotlivých rezortov.  

Do výmery pôdy obhospodarovanej spôsobom, ktorý prispieva k znižovaniu produkcie skleníkových 
plynov, môžeme započítať najmä plochy, na ktorých dochádza k: A/ redukcii emisií skleníkových plynov 
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vplyvom obmedzeného používania hnojív a pesticídov B/ redukcii emisií skleníkových plynov vplyvom 
udržiavania rastlinného krytu C/ redukcii emisií skleníkových plynov vplyvom zníženia erózie pôdy D/ 
redukcii emisií skleníkových plynov vplyvom minimalizácie obrábania pôdy.  

 
Postupy šetrné k životnému prostrediu 

Podopatrenia: základná podpora (ZP), integrovaná produkcia (IP) a ekologické poľnohospodárstvo (EP).  

Tieto podopatrenia sú charakteristické obmedzeným používaním produkčných vstupov – hnojív a 
ochranných prostriedkov (zníženie emisií), čo predstavuje príspevok k zníženiu tvorby skleníkových 
plynov. Tieto systémy hospodárenia majú z hľadiska príspevku k znižovaniu účinkov klimatickej zmeny 
efekt aj z hľadiska zvyšovania pôdnej organickej hmoty. Pri konverzii konvenčného hospodárenia na 
ekologické hospodárenie sa zásoby organického uhlíka zvyšujú až do 1,98 t C/ha za rok (Zdroj: 
Ukazovatele hodnotenia PRV SR 2007-2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúce sa na poľnohospodársku 
pôdu, NPCC-VÚPOP, 2015). Pri zmene ornej pôdy na TTP je výpočet príspevku ukladania organického 
uhlíka 0,742 t C/ha za rok (Zdroj: 6. Národná správa, Inventúra skleníkových plynov, 1990-2014,2016, 
SHMÚ). 

 
Pôdoochranné opatrenia 

Podopatrenia: ochrana proti erózii na ornej pôde, vo vinohradoch, v ovocných sadoch a zatrávňovanie 
ornej pôdy. 

Tieto podopatrenia prispievajú k redukcii produkcie skleníkových plynov (najmä celoplošné 
zatrávnenie plôch, resp. medziradov v rámci integrovanej produkcie – sekvestrácia uhlíka) ako aj 
zníženie používania hnojív a ochranných prostriedkov (integrovaná produkcia) - príspevok k zníženiu 
tvorby skleníkových plynov, resp. ich sekvestrácia. Obmedzenie erózie tiež prispieva k redukcii emisií. 
Pozitívny vplyv na zmiernenie klimatickej zmeny sa prejavuje hlavne v súvislosti so zatrávnením ornej 
pôdy a s nárastom následne pravidelne obhospodarovaných trvalých trávnych porastov. 

Obr. č. 214/11: Plochy s aplikovanými podopatreniami Ochrana proti erózii v rámci PRV 2007-2013 

 
Zdroj:NPPC-VÚPOP,2015 

 

 

 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

313 

Obr. č. 214/12: Plochy s aplikovaným podopatrením Zatrávnenie ornej pôdy v rámci PRV 2007-2013 

 
 Zdroj: NPPC-VÚPOP,2015 

 
Zachovanie biodiverzity: 

Podopatrenia: ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov, ochrana biotopov 
vybraných druhov vtákov, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat. 

Podopatrenie ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov, ochrana biotopov 
vybraných druhov vtákov tiež prispieva k zníženiu tvorby skleníkových plynov z titulu obmedzenia, 
resp. vylúčenia hnojív a ochranných prostriedkov (zníženie emisií). 

Tab. č. 214/21: Vzťah AE podopatrení k redukcii skleníkových plynov ( x - miera intenzity príspevku) 

  ZP OP TP TTP IP Vin IP Sad IP ZeL EP Er OP Er Vin Er Sad Zt OP B TTP B Vt 

A X X X X X XXX         XX X 

B X X       X X X X XXX X X 

C             XX XX XX XXX X X 

D   X       X X X X XXX X X 
Zdroj: NPCC, EuroConsulting s.r.o., 2015 

Z hľadiska príspevku podopatrení k znižovaniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy možno považovať 
kvalitatívne za najvýznamnejší vplyv hlavne ekologické poľnohospodárstvo a zatrávnenie ornej pôdy .  

Najväčší podiel z priamych emisií NOx z poľnohospodárskej výroby tvoria emisie z aplikovaných 
priemyselných hnojív. Ich vylúčenie tvorí významný príspevok k redukcii skleníkových plynov.  

Celkové hodnotenie AE opatrení charakterizujeme na základe výmery pôdy, na ktorej sa cielene 
zabraňuje zmene klímy. AE sa vo vzťahu ku klíme prejavuje pozitívne na výmere 270 302,78 ha (plnenie 
135,15%) (Zdroj: NPCC, EuroConsulting . 2014). 
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HO16: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia? 

Hodnotiace kritériá:  

Zvýšenie/udržanie populácie vybraných druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine 

Ukazovateľ pre kritérium: 
Zvrátenie poklesu biodiverzity – zmena trendu znižovania biodiverzity meraná populáciou 
vybraných druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine (index populačného trendu vybraných 
druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine, zmena v % a doplnený o kvalitatívne posúdenie) 

Hypotéza 214.1 bola potvrdená. Na národnej úrovni tak od r. 2006 klesla početnosť vybraných druhov 
o 43%. Negatívne zmeny početnosti boli menej výraznejšie na plochách s aplikovanými 
agroenvironmentálnymi schémami, kde v porovnaní s rokom 2006 klesla početnosť len o 28%. AEP 
opatrenia môžeme hodnotiť ako pozitívny príspevok k zmierneniu trendu poklesu vtáčích populácii na 
poľnohospodárskej pôde.  

 
Zvýšenie/udržanie území s vysokou prírodnou hodnotou  

Ukazovateľ pre kritérium: 
Udržanie poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou (zmeny na 
poľnohospodárskych územiach s vysokou prírodnou hodnotou (ha))  

Podľa usmernenia EK bola v SR prijatá nasledovná typológia poľnohospodárskej pôdy s vysokou 
prírodnou hodnotou: 

Typ 1: Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie      
      (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov) 

Typ 2: Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými 
a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) 

Typ 3: Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s vysokým podielom 
európskej alebo svetovej populácie (Lokality Natura 2000) 

Hypotézy 214.2.1 a 214.2.2 boli čiastočne potvrdené. Agroenvironmentálne opatrenia čiastočne 
prispeli k zlepšeniu, resp. stabilizácii stavu biotopov HNVp Typ 1 (Biotopy prírodných a 
poloprírodných trávnych porastov). Výsledky štúdie “Analýza HNV lúk” (2016) ukázali kladný vplyv AE 
opatrení na biotopy TTP. Pri parciálnom hodnotení kvality biotopu bol rozdiel v prospech podporených 
plôch - 76 % podporených plôch je v dobrom stave oproti 65% nepodporených. Pri analýze celkového 
hodnotenia kvality biotopu bol takisto rozdiel v prospech podporených plôch - 70% podporených plôch 
je v dobrom stave oproti 64% nepodporených.  

V PRV R 2007-2013 nie je žiadne opatrenie alebo operácia, ktorou by bola realizovaná priama 
podpora obhospodarovania HNVp Typ2. Štúdia “Posúdenie miery vplyvu PRV 2007-2013 na ochranu 
a zveľaďovanie prírodných zdrojov a krajiny vrátanie biodiverzity a územia s vysokou prírodnou 
hodnotou v poľnohospodárstve” (ÚKE SAV,(2016) analyzovala súčasný stav obhospodarovania vo 
vzťahu ku konkrétnym opatreniam. AE opatrenia sa pozitívne prejavili na stave lokalít HNVp Typ 2 
(Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny). Ku koncu roku 2013 bolo cez AE podopatrenia 
podporených 10 078 ha plôch HNVp Typ2. 

V rámci PRV 2007-2013 bola poskytovaná osobitná podpora plochám NATURA 2000 v rámci opatrenia 
213 – išlo o plochy NATURA nachádzajúce sa v 4. a 5. stupni ochrany, a to iba na TTP. Toto opatrenie 
bolo preto samostatne hodnotené v kapitole 213. 
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Znečistenie vody nitrátmi a pesticídmi  

Ukazovateľ pre kritérium: 
Zlepšenie kvality vody 

- zmena obsahu nitrátov a pesticídov v povrchových a podzemných vodách 

Hypotéza 214.3 boli potvrdená. Kvalitatívne hodnotenie efektov AE opatrení sa opieralo o správu 
„Ukazovatele hodnotenia PRV 2007-2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na poľnohospodársku 
pôdu“ (NPCC- VÚPOP,2015). Z analýzy “Čiastkového monitorovacieho systému Pôda“ vyplynuli 
zhodnotenia efektu opatrení PRV2007-2013. AE podopatrenia prispeli k zníženiu množstva 
dusíkatých hnojív aplikovaných na podporenej ploche. Najsilnejší vplyv na obmedzenie vplyvu 
hnojenia a pesticídov malo podopatrenie Ekologické poľnohospodárstvo a Zatrávnenie TTP. 

Na analýzu trendu vývoja koncentrácií dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 boli 
použité podklady z pozorovacej siete sond VÚVH. Prekryv s produkčnými blokmi LPIS preukázal 
zlepšovanie trendu stavu dusičnanov v podzemnej vode v celoslovenskom meradle. Výmera ako aj 
počet sond so zlepšeným stavom boli zistené na ornej pôde aj na TTP. Najvýraznejší pokles bol na 
plochách s TTP, čo poukazuje na významný ochranný efekt TTP pri ochrane vodných zdrojov. Súvisí to 
s nižšou, resp. žiadnou aplikáciou hnojív podľa jednotlivých AE podopatrení. Povrchové vody sú 
ohrozené v malej miere, nakoľko platia ochranné zóny pri vodných tokoch v rámci štandardných 
podmienok podpory. Môžeme konštatovať, že AE opatrenia v poľnohospodárstve prispievajú k 
zníženiu prenosu hnojív a pesticídov do vodných zdrojov.  

AE podopatrenia takisto prispievajú k poklesu pôdnej erózie na podporených plochách.  

 
Znečistenie emisiami skleníkových plynov 

Ukazovateľ pre kritérium: 
Zmiernenie klimatickej zmeny 

- zhodnotenie trendu v odhadovanej tvorbe skleníkových plynov 

Hypotéza 214.4 bola potvrdená. Najväčší podiel z priamych emisií NOx z poľnohospodárskej výroby 
tvoria emisie z aplikovaných priemyselných hnojív. Ich vylúčenie, resp. obmedzenie významne 
prispieva k redukcii skleníkových plynov. Merateľným ukazovateľom je plocha, na ktorej dochádza k 
redukcii emisií skleníkových plynov vplyvom obmedzeného používania hnojív a pesticídov, vplyvom 
udržiavania rastlinného krytu, vplyvom zníženia erózie pôdy a vplyvom minimalizácie obrábania pôdy. 
AE opatrenia v poľnohospodárstve prispievajú k zmierneniu negatívnych účinkov klimatickej zmeny. 

 
Záver : 

Opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia vo všetkých hodnotených oblastiach.  

Sumárne môžeme konštatovať, že AE podopatrenia prispievajú k zníženiu dusičnanov v podzemnej a 
povrchovej vode. Celkový plánovaný príspevok na zlepšenie kvality vody bol 450 000 ha a bol naplnený 
len čiastočne. Plnenie bolo na 387 22,06 ha, t.j. 86,07 %. Celkový príspevok všetkých AE podopatrení 
na zníženie zdrojov dusičnanov v povrchovej a podzemnej vode hodnotíme ako stredný. 

Príspevok na zníženie straty pôdy vodnou eróziou je možné hodnotiť ako vysoký. Najúčinnejším 
podopatrením bolo Zatrávnenie ornej pôdy, Ekologické poľnohospodárstvo a Ochrana proti erózii v 
sadoch a vinohradoch. Zlepšenie kvality pôdy bolo z plánovaných 250 tis. ha realizované na 364 070 
31 ha, čo je 145 ,63 %. 

Príspevok na zníženie poklesu biodiverzity bol stredný. AE podopatrenia spomalili pokles vtáčích 
populácii, ale nezabránili jeho poklesu ako takému. Príspevok k zlepšeniu stavu Biotopov prírodných a 
poloprírodných TTP bol merateľný, ale nie mimoriadne významný. Podpora predovšetkým prispela k 
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ich zachovaniu. Podpora prispievajúca k ochrane biodiverzity bola realizovaná na ploche 246 342,86 
ha, čo predstavuje 79,72% z plánovanej výmery 309 tis. ha. 

Príspevok na zmiernenie klimatickej zmeny hodnotíme ako vysoký. Z plánovanej výmery 200 tis. ha 
bola podporená plocha 270 302,78 ha, čo je 135,15 %. Významné obmedzenie používania hnojív a 
pesticídov, resp. ich úplné vylúčenie v rámci jednotlivých podopatrení najmä v Ekologickom 
poľnohospodárstve a Integrovanej produkcii predstavuje vývoj poľnohospodárstva pozitívnym 
smerom k ekologizácii výroby.  

Príspevok na zamedzenie marginalizácie a opúšťania pôdy bol stredný. Z plánovanej výmery 650 tis. 
ha bol realizovaný na 387 322,06 ha, čo je 59,59 %. 

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, 
nepodporených subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

Podpora farmárom prispieva k udržaniu poľnohospodárstva s obmedzeniami v hospodárení 

 Ukazovateľ pre kritérium: 

- počet podporených subjektov  

- celková výmera pôdy s agroenvironmentálnou podporu / fyzická výmera pôdy s 
agroenvironmentálnou podporou 

- celkový počet zmlúv 

- počet činností súvisiacich s genetickými zdrojmi  

Počet podporených podnikov v rámci opatrenia 214 ku 31.12.2013 bol 1249. Dominantné boli podpory 
pre podopatrenia Ekologické poľnohospodárstvo ( 296) a Základná podpora (243). 

Celková výmera s AE podporou bola k 31.12.2013 424 162,71 ha, skutočná podporovaná plocha bola 
359 831,57 ha. Najväčšiu plošnú výmeru dosahovali takisto podopatrenia Ekologické 
poľnohospodárstvo a Základná podpora.  

Celkový počet zmlúv k 31.1.2013 bol 2065. Takisto dominovali zmluvy pre podopatrenia Ekologické 
poľnohospodárstvo (501) a Základná podpora (274). Je možné konštatovať priaznivý trend smerom k 
zvyšovaniu počtu podnikov zameraných na ekologickú produkciu.  

Počet podporených podnikov na zachovanie ohrozených druhov plemien bol 182, s počtom zmlúv 281. 

Z hľadiska vplyvu jednotlivých opatrení na ekonomickú stránku podniku sme vychádzali zo štúdie 
“Hodnotenie ekonomických nástrojov agroenvironmentálneho opatrenia PRV SR 2007-2013 a návrh 
opatrení na obdobie 2014-2020” (VÚEPP, 2012). Jednotlivé platby v rámci opatrenia 214 sú 
kompenzačné, s cieľom kompenzovať znížene/stratu na produkcii a výnosoch s ohľadom na prijaté AE 
záväzky. Podrobná databáza príjemcov AE podopatrení v rámci PRV 2007-2013 neobsahovala ich 
ekonomické a štrukturálne parametre. Preto bola databáza spojená s databázou poľnohospodárskych 
podnikov Informačných listov MPRV SR. Vznikla tým nová, už výberová vzorka. Tab. č. 214/22 uvádza 
počet poľnohospodárskych podnikov výberovej vzorky vrátane podnikov, ktoré neboli podporené AE 
podopatreniami. Pokrýva takmer okolo 73% celkovej výmery LPIS. 
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Tab. č. 214/22: Výberová vzorka fariem Informačných listov MPRV SR po konsolidácii dát 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet podnikov a fariem spolu 1781 1598 1693 1642 1781 

Podniky a farmy s pôdou 1766 1582 1676 1616 1757 

Celková výmera p.p. v tis. ha 1423.9 1347.6 1386.1 1361.7 1408.5 

% z celk. výmery LPIS (1936,6 tis. ha) 73.5 69.6 71.6 70.3 72.7 

Zdroj: VÚEPP,2012  

 
Hodnotenie ekonomických efektov jednotlivých podopatrení: 

Ekologické poľnohospodárstvo 

Program nestimuloval zvyšovanie výmery poľnohospodárskej pôdy. Priemerná výmera pôdy podniku 
v Ekologickom poľnohospodárstve bola 415 ha a priemerný objem vyplatených platieb bol 49,83 tis. €. 
Oproti nepodporeným podnikom sa zvýšili nielen tržby priemerného podporeného podniku, ale aj 
medzispotreba. Poklesla pridaná hodnota, zvýšili sa celkové náklady. V štruktúre tržieb došlo na rozdiel 
od nepodporených podnikov k zníženiu podielu tržieb z RV a ŽV a relatívnemu zvýšeniu z inej výroby, 
t.j. tendencie od špecializovanej k viac zmiešanej, resp. viac diverzifikovanej výrobe. 

Z hľadiska efektu podpory možno usudzovať, že podpora prispela nielen k relatívnemu zachovaniu 
zamestnanosti, ale nemala negatívny vplyv na zmeny v rozsahu výroby.  

Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov 

Priemerná výmera pôdy podniku v tomto podopatrení bola 444,8 ha a priemerný objem platieb bol 
35,11 tis. €. Oproti nepodporeným podnikom sa s výnimkou zisku zvýšili všetky ekonomické 
ukazovatele (tržby, medzispotreba, pridaná hodnota, celkové náklady). V štruktúre tržieb došlo oproti 
nepodporeným podnikom k zníženiu podielu tržieb z RV a ŽV a k stagnácii ostatných tržieb. Podpora 
nemala negatívny vplyv na zmeny v rozsahu výroby, čo potvrdzuje rast tržieb, ale aj rýchlejší rast 
nákladov na výrobu.  

Negatívnym efektom je zníženie zamestnanosti, ale oproti nepodporeným podnikom aj relatívne 
zníženie tvorby zisku.  

Ochrana biotopov TTP 

Priemerná výmera pôdy podniku v podopatrení dosiahla 215,8 ha a priemerný objem platieb 
predstavoval 19,43 tis. €. Zmeny oproti nepodporeným podnikom - u podporených podnikov sa znížili 
všetky ekonomické ukazovatele (tržby, medzispotreba, pridaná hodnota, osobné náklady, celkové 
náklady a zisk).  

Podporené subjekty patria medzi farmy s extenzívnejšou poľnohospodárskou výrobou alokovanou v 
menej produkčných výrobných oblastiach SR. V štruktúre tržieb došlo v porovnaní s nepodporenými 
podnikmi k výraznému zvýšeniu podielu tržieb z RV a mierne zo ŽV.  

Popdora viedla ku extenzifikácii výroby. Negatívnym efektom je značné zníženie zamestnanosti, ale aj 
relatívne vysoké zníženie tvorby zisku.  

Základná podpora 

Priemerná výmera časti podniku, na ktorej bola uplatňovaná podpora, bola 493 ha poľnohospodárskej 
pôdy (OP a TTP) a výška platby bola 28,11 tis. €.  

Oproti nepodporeným podnikom sa u podporených podnikoch znížili všetky ekonomické ukazovatele 
(tržby, medzispotreba, pridaná hodnota, osobné náklady, celkové náklady a zisk). V štruktúre tržieb 
došlo oproti nepodporeným podnikom k stagnácii podielu tržieb z RV a ich pokles zo ŽV ako aj k 
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zníženiu ostatných tržieb. Z hľadiska efektu podpory je u tohto podopatrenia možno hovoriť o 
extenzifikácii výroby. Negatívnym efektom je aj zníženie zamestnanosti, ako aj zníženie tvorby zisku.  

Integrovaná produkcia v ovocinárstve, zeleninárstve a vinohradníctve 

Priemerná výmera pôdy podniku v podopatrení dosiahla 62,3 ha a priemerný objem platieb bol 34,62 
tis. €.  

Podopatrenie malo oproti nepodporeným podnikom vysoko pozitívny vplyv na podporené farmy, 
zvýšili sa všetky ekonomické ukazovatele (tržby, medzispotreba, pridaná hodnota, osobné náklady, 
celkové náklady a zisk). V štruktúre tržieb boli oproti nepodporeným podnikom zmeny - v podiele tržieb 
nastal zreteľný posun k nárastu tržieb z RV na úkor ŽV. Nastal aj významný posun v diverzifikácii výroby. 
Z hľadiska efektu podpory došlo k rozvoju produkcie rastlinnej výroby, ako aj zvýšeniu zisku. Je to 
podopatrenie s jednou z najväčších zmien v tvorbe zisku.  

Negatívnym efektom je však pokles zamestnanosti.  

Protierózne opatrenia a Základná podpora 

Priemerná výmera pôdy podniku, kde sa realizovali dve podopatrenia – Základná podpora a Ochrana 
proti erózii - dosiahla 708,7 ha a priemerný objem platieb bol 66,91 tis. €.  

Oproti nepodporeným podnikom relatívne klesli iba osobné náklady, čo bolo v súlade s relatívnym 
poklesom pracovníkov. Zvýšili sa však tržby, medzispotreba, pridaná hodnota a celkové náklady. 
Kumulatívnym ekonomickým ukazovateľom je pozitívna zmena zisku.  

Oproti nepodporeným farmám výraznejšie poklesol podiel tržieb nielen z RV, ale aj zo ŽV. Pokles týchto 
podielov kompenzovalo zvýšenie podielu tržieb z iných aktivít (o 2,5%), čo je znakom postupnej 
diverzifikácie výroby. Kumulácia protieróznych opatrení a základnej schémy vedie aj ku kumulácii 
ekonomických efektov, hlavne v zisku. 

Efekt podpory sa síce prejavil v relatívnom zvýšení zisku, ale aj negatívne v znížení počtu pracovníkov 
na farmu.  

Ekologické poľnohospodárstvo a Ekologické poľnohospodárstvo s Ochranou biotopov poloprírodných 
a prírodných TTP 

Priemerná výmera pôdy podniku, kde sa uplatňovali dve plošné podopatrenia – Ekologické 
poľnohospodárstvo a Ekologické poľnohospodárstvo s Ochranou biotopov poloprírodných a 
prírodných TTP dosiahla 317,9 ha a priemerný objem platieb bol 39,4 tis. €. 

Oproti nepodporeným farmám relatívne klesli všetky ekonomické ukazovatele vrátane zisku.  

V štruktúre tržieb oproti nepodporeným farmám veľmi mierne poklesol podiel tržieb z RV, značne, a 
to až o 11%, poklesol podiel tržieb zo ŽV, ktorý bol kompenzovaný taktiež výrazným zvýšením podielu 
tržieb z iných aktivít (o 7%), čo je znakom diverzifikácie výroby. Jednotkový počet VDJ sa nezmenil, ale 
pri poklese výmery došlo aj tu k ich absolútnemu zníženiu. Kumulácia týchto dvoch podopatrení vedie 
k extenzifikácii výroby, ktorá nie je kumulovaním platieb plne kompenzovaná. Efekt podpory sa síce 
prejavil nielen relatívnym zvýšením zisku, ale aj negatívne, znížením počtu pracovníkov na farmu (o 1,3 
AWU).  

Ekologické poľnohospodárstvo a Základná podpora 

Priemerná výmera pôdy podniku, na ktorej sa realizovali dve podopatrenia – Ekologické poľno-
hospodárstvo a Základná podpora dosiahla 685,6 ha a priemerný objem platieb predstavoval 41,2 tis. 
€. Výmera dvoch podopatrení presahuje 50% výmery priemerného podporeného podniku. Tržby aj 
náklady podporených aj nepodporených podnikov sa vyvíjali rovnakým smerom. V štruktúre tržieb sa 
oproti nepodporeným podnikom veľmi výrazne zvýšil podiel tržieb z RV (o 19,7%),  o 9%, poklesol 
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podiel tržieb zo ŽV a diverzifikácia výroby sa mierne zvýšila. Zmenilo sa výrobné zameranie na 
zameranie prevažne na RV a prevažne zmiešanú výrobu. Kumulácia týchto podopatrení na dostatočne 
veľkej výmere vedie k poklesu výroby a rastu zisku, ktorý je vygenerovaný kumulovaním platieb AE 
podopatrení. 

Pokles počtu pracovníkov u podporených podnikov bol výrazne vyšší ako u nepodporených.  

Strata mŕtvej váhy u analyzovaných podopatrení 

Napriek tomu, že výpočet efektu DWL sa špecificky u agroenvironmentálnych podpôr nehodí na všetky 
analyzované ekonomické ukazovatele, boli pre analyzované podopatrenia uvedené nasledovné závery:  

U podopatrení Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných TTP a Ekologické poľnohospodárstvo by 
bez podpory oproti nepodporeným podnikom taký rast tržieb nenastal.  

Podopatrenia Základná podpora, Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných TTP a Ekologické 
poľnohospodárstvo v kombinácii s Ekologickým poľnohospodárstvom a Ochranou poloprírodných a 
prírodných biotopov TTP pôsobili opačne, smerom k útlmu poľnohospodárskej výroby. Podopatrenia 
Ochrana proti erózii kumulovaná s podopatrením Základná podpora a Ekologické poľnohospodárstvo 
kumulované s podprogramom Základná podpora by pravdepodobne podobné výsledky dosiahli aj bez 
podpory.  
Kým efekt celého AE opatrenia ako celku vyznieva neutrálne (priemerná podpora kompenzovala 
očakávanú stratu z produkcie a rastu nákladov vyvolaných podmienkami opatrenia), výsledky 
jednotlivých podopatrení sa u priemerného podniku líšia. 

Pri uplatnení iba jedného podopatrenia všetky, s výnimkou Integrovanej produkcie, vykázali oproti 
nepodporeným farmám zníženie zisku.  

Pri uplatnení dvoch podopatrení vedie kumulácia Základnej podpory a Ekologického 
poľnohospodárstva k výraznému zvýšeniu zisku priemernej farmy. Naopak, pri kumulácii Ekologického 
poľnohospodárstva s Ekologickým poľnohospodárstvom a Ochranou biotopov poloprírodných a 
prírodných TTP a Ochrany proti erózii spolu so Základnou podporou vykázali podniky relatívnu stratu.  

Pri uplatnení troch podopatrení na jednej farme už dochádza ku kumulácii platieb, ktorá vedie 
multiplikáciou k efektu ich nadhodnotenia. 

Existujú aj farmy so štyrmi podopatreniami AEO, ale štatisticky neboli vyhodnotené (nízky počet). 

DWL zisku podporených fariem je z pohľadu ekonomického hodnotenia AE rozhodujúcim 
ukazovateľom účinnosti programu.  
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Obr. č. 214/13: DWL tržieb 

Zdroj: VÚEPP,2012 

Obr. č. 214/14: DWL nákladov 

Zdroj: VÚEPP,2012 

Bez podpory by u podnikov v schéme Integrovaná produkcia a 2 kumulovaných schém Ochrana proti 
erózii + Základná podpora a Ekologické poľnohospodárstvo + Základná podpora, ako aj podnikov, ktoré 
mali 3 podopatrenia nenastala výrazná, relatívne pozitívna zmena zisku oproti nepodporeným 
podnikom.  

Podpora na druhej strane neovplyvnila výsledok zisku kumulovania 2 podopatrení spolu, nakoľko 
negatívne ovplyvnila najmä kumulovanie podopatrenia Ekologického poľnohospodárstva s 
Ekologickým poľnohospodárstvom a Ochranou biotopov poloprírodných a prírodných TTP. Takisto 
negatívne ovplyvnila výsledok zisku samostatného podopatrenia Ekologického poľnohospodárstva, 
Ochrany biotopov vybraných druhov vtákov a najmä Ochrany biotopov poloprírodných a prírodných 
TTP. 

DWL zmeny počtu pracovníkov je významným sociálnym efektom účinnosti opatrenia 214.  
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Bez podpory by v podopatrení Ekologické poľnohospodárstvo ako aj jeho kumulácie s Ekologickým 
poľnohospodárstvom a Ochranou biotopov poloprírodných a prírodných TTP nenastala, oproti 
nepodporeným podnikom, pozitívna zmena v zamestnanosti.  

Podpora nemala vplyv na zmeny v Integrovanej produkcii v ovocinárstve, zeleninárstve a 
vinohradníctve (IP) a v Základnej podpore. Neovplyvnila ani celkový výsledok fariem, ktoré mali 
podporu 2 podopatrení.  

Relatívne negatívne ovplyvnila zamestnanosť najmä kumulovaním 2 schém a to Ekologického 
poľnohospodárstva v kombinácii so Základnou podporou. Negatívne ovplyvnila i zamestnanosť v 
podnikoch, ktoré mali kumulované tri podopatrenia a tie, ktoré mali podporu samostatných 
podopatrení Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných TTP, alebo Ochrany biotopov vybraných 
druhov vtákov. 
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215 Platby za životné podmienky zvierat 

1. Úvod 

Opatrenie „Platby za životné podmienky zvierat“ bolo v roku 2006-7 vypracované na základe SWOT 
analýzy životných podmienok zvierat na Slovensku, ako aj Článku 40 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, 
Článku 27 a prílohy II, bod 5.3.2.1.5 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), Smernice Rady 
2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat, chovaných na 
produkciu mäsa, Smernice rady 120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy 
na ochranu ošípaných (kodifikované znenie), ako aj ďalších Nariadení vlády SR súvisiacich s minimálnou 
požiadavkou ochrany zvierat a podmienkami poskytovania priamych platieb v poľnohospodárstve.  
  
2. Východisková SWOT analýza životných podmienok zvierat pre formuláciu cieľov opatrenia 

Z východiskovej SWOT analýzy životných podmienok zvierat na Slovensku v roku 1996 vyplynulo, že v 
podstatnej časti chovov hospodárskych zvierat sú značné rezervy v chovateľských podmienkach, veľká 
časť zvierat vo vzťahu k súčasným európskym požiadavkám trpí nedostatkom welfare s evidentnými 
následkami na zdraví zvierat, kvalite a kvantite živočíšnej produkcie, ako aj ekonomiky výroby. 
Základné nedostatky welfare, ktoré sú uvádzané vo svetovej odbornej literatúre, majú všeobecnú 
platnosť a vyskytujú sa v podstatnej časti živočíšnej výroby aj na Slovensku. Výroba v chove 
rozhodujúcich druhov hospodárskych zvierat sa realizuje prevažne na veľkých farmách, kde prevládajú 
morálne zastarane technologické systémy a formy. Úroveň welfare zvierat je nízka v dôsledku čoho je 
značný výskyt situácií fyzicky alebo psychicky poškodzujúcich zvieratá, spôsobujúcich značnú 
chorobnosť, mortalitu a zhoršenie kvality produktov ako aj ekonomických parametrov výroby. 

Silnými stránkami pre zlepšenie životných podmienok na Slovensku je dostatok až prebytok 
ustajňovacích kapacít, dostatok kvalifikovaných odborníkov manažmentu poľnohospodárskych fariem, 
vysoký podiel trvalých trávnych porastov v štruktúre poľnohospodárskej pôdy využiteľných pre 
pasienkové systémy chovu, vhodné klimatické podmienky a rýchlo sa rozvíjajúci sektor SHR a 
rodinných fariem s veľkou flexibilitou k uplatňovaniu nových metód chovu zvierat a získavania 
prostriedkov  

Slabé stránky súviseli hlavne s chronickým nedostatkom investičných prostriedkov v chove zvierat po 
roku 1990 s následným negatívnym dosahom na chovateľské prostredie z hľadiska mikroklimatických, 
priestorových, hygienických a ekologických parametrov s dosahom na prirodzené správanie zvierat, na 
ich zdravie, produkčné funkcie a kvalitu živočíšnych produktov, v konečnom dôsledku na ekonomiku 
výroby a jej vývojové momenty a životné prostredie ľudí so všetkými typickými rizikami ekologickými 
aj rizikami bezpečnosti potravín. Neexistujúci trh s „welfare“ produktmi, nízka solventnosť značnej 
časti trhu, anarchia účastníkov na trhu so živočíšnymi komoditami s diskrimináciou prvovýrobcov 
vydierateľných hlavne nutnosťou termínovanej realizácie svojej výroby, monopolistické správanie 
obchodných reťazcov a ich schopnosť operatívneho presunu veľkých množstiev lacnejších, resp. 
prebytkových živočíšnych potravín v rámci EU regiónov.  

Príležitosti sa javili hlavne v možnosti vytvoriť vhodné a adekvátne chovateľské postupy a lepšie 
životné podmienky v chove zvierat, vo zvýšení podielu kvalifikovaných ľudí v oblasti AW a vytvorení 
podmienok pre výrobu certifikovaných bio výrobkov (welfare produktov). 
 
Stručný popis operačného cieľa opatrenia 

Cieľom opatrenia 215 je zvýšiť zastúpenie chovov zvierat s takými chovnými postupmi, ktoré sú nad 
rámec povinných štandardov, a ktoré vedú k zlepšeniu ich životných podmienok. Špecifické ciele 
jednotlivých opatrení boli stanovené na základe „Analýzy životných podmienok zvierat chovaných na 
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farmárske účely a SWOT analýzy životných podmienok zvierat na Slovensku. Ciele vyústili do opatrení 
v oblasti chovu hydiny, hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Opatrenia umožňujú merateľne 
zlepšiť životné podmienky zvierat nad úroveň platnej legislatívy a priniesť efekty v zlepšení zdravia, 
chovateľskej pohody a v konečnom dôsledku aj v kvalite a bezpečnosti potravinových zdrojov.  

 
Špecifické ciele 

Podpory pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat napĺňali nasledovné špecifické ciele:  

 v chove výkrmovej hydiny znížiť zaťaž ustajňovacej plochy s cieľom zväčšenia životného 
priestoru kurčiat, zníženia sociálnych konfliktov a stresujúcich situácií vedúcich k poruchám 
správania, k zlepšeniu kontroly zvierat, k predĺženiu stanovenej dĺžky výkrmu a k zlepšeniu 
iných parametrov pohody zvierat;  

 v chove hovädzieho dobytka zlepšiť možnosť prirodzeného správania zvierat, hlavne 
materského správania a odpočinku, vytvárania skupín so stabilnou hierarchiou zvierat v 
stáde a väčšou ustajňovacou plochou na dojnicu s cieľom zvýšiť konfort zvierat a eliminovať 
sociálne konflikty; 

 v chove ošípaných išlo najmä o zvýšenú starostlivosť o prasiatka od narodenia po odstav, s 
cieľom zlepšiť zdravie, kondíciu a prežiteľnosť zvierat; 

 v chove oviec bola podpora orientovaná na zvýšenú starostlivosť o ovce v čase kotenia a o 
jahňatá od narodenia po odstav vo forme zaškoleného ošetrovateľa. 

Účelom podpory bolo kompenzovať poľnohospodárom náklady, resp. straty výnosov súvisiace so 
zavádzaním takých chovných postupov, ktoré sú nad rámec príslušných noriem a prispejú k 
celkovému zlepšeniu pohody hospodárskych zvierat. Dodržiavaním špecifických podmienok v rámci 
jednotlivých chovov zvierat zabezpečiť lepšiu starostlivosť, pohodu, zamedziť riziku náhodného 
úmrtia a zlepšeniť ich zdravotný stav. 

Zoznam podopatrení v rámci opatrenia „Platby za životné podmienky zvierat“ 

4.1. Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny 
4.2. Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka 
4.2.1. Zlepšenie prirodzeného správania kráv a zvierat v maštaľnom výkrme 
4.2.2. Zlepšenie prirodzeného materského správania kráv 
4.3. Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných 
4.4. Zlepšenie životných podmienok v chove oviec 

Analýza realizácie opatrenia: 

Výdavky na opatrenie 215 na celé obdobie pre celé územie SR boli schválené v PRV SR 2007-2013 vo 
výške 81 466 364 €. V priebehu implementácie opatrenia Platby za životné podmienky zvierat došlo 
najmä v druhej polovici programového obdobia k prejavom zníženia záujmu subjektov (129 
schválených žiadateľov napokon nepožiadalo o prvú platbu, čím z opatrenia vystúpili). Preto RO v rámci 
4. modifikácie požiadal EK o realokáciu prostriedkov opatrenia a zníženie hodnôt pôvodne stanovených 
ukazovateľov (počet subjektov o 200 a počet záväzkov o 180). 
Po ich znížení sa stanovená hodnota ukazovateľa výstupu počtu subjektov dostávajúcich podporu, ku 
koncu r. 2014 plnila na viac ako 112,7 % a ukazovateľa počtu podporených podnikov na viac ako 104,2 
%. Medziročný rozdiel je nepatrný, nárast o 2 podporené subjekty. 

K 31.12. 2014 bolo kumulatívne schválených a vyplatených 453 žiadostí o zaradenie do opatrenia v 
celkovej sume 39792766 €, čo je v priemere 5 684 808 € ročne.  

Z údajov tab. 215/3 vyplýva, že najväčšie zapojenie dobytčích jednotiek a vyplatených podpôr bola v 
roku 2010. V uvedenom roku boli v jednotlivých podopatreniach z celkového počtu dobytčích jednotiek 
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chovaných na Slovensku podporený percentuálny podiel, ktorý dokladuje že opatrenie výrazne 
prospelo k zlepšeniu životných podmienok u 52,74 % prasníc, 36,01 % výkrmovej hydiny, 25,45 % dojníc 
a 20,30 % oviec na Slovensku. Najnižšie zapojenie bolo u výkrmového dobytka /5,61%/, kde existujúce 
technológie chovu neumožnili splnenie podmienok podopatrenia. Celkovo možno konštatovať, že v 
dôsledku realizácie opatrenia vysoký podiel zvierat chovaných na farmárske účely žije v 
nadštandardných životných – chovateľských podmienkach. 

Tab. č. 215/1: Kumulatívny prehľad platieb op. 215 podľa druhov hospodárskych zvierat ku koncu r. 2014 

 
Druh hospodárskych zvierat 

Počet 
schválených 
žiadostí 

Počet 
podporovaných 
poľn. podnikov 

 
Počet zmlúv 

Teľatá (smernica 91/629/EHS) NP NP NP 

Hovädzí dobytok iný ako teľatá 241 199 208 

Ošípané (smernica 91/630/EHS) 52 52 95 

Hydina / Vajcia 37 31 32 

Iné zvieratá chované na poľn.účely (smer. 98/58/ES) 123 124 155 

Spolu 453 406 490 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr 

Tab. č. 215/2: Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ 

Opatrenia platby za životné podmienky zvierat (215) 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–
2013 

Stav k 
31.12.2013 

Plnenie (%) 

 
Výstup 

Počet subjektov dostávajúcich podporu 360 406 112,77 

Počet záväzkov (zmlúv) v rámci životných 
podmienok zvierat 

470 490 104,26 

Zdroj: PPA 

Tab. č. 215/3: Počet podporených žiadateľov, počet podporených DJ a vyplatená podpora v jednotlivých rokoch  

  
  

Počet podporených 
žiadateľov na ZPZ 

Počet DJ na ktoré 
bola poskytnutá 
platba 

Vyplatená výška podpory v EUR 

celkom 
príspevok 

EPFRV národné zdroje 

2008 248 65 664,30  5 008 365,68  3 937 920,39  1 070 445,29  

2009 279  75 651,61  6 141 488,90  4 845 182,57  1 296 306,33  

2010 340  104 932,03  8 430 601,71  6 672 877,52  1 757 724,19  

2011 343  98 025,56  8 054 783,47  6 367 702,23  1 687 081,24  

2012 336  96 703,75  7 902 904,92  6 246 182,51  1 656 722,41  

2013  87  30 218,46  2 491 879,76  1 988 548,18  503 331,58  

2014  63 22 681,49 1 762 741,52  1 405 237,65  357 503,87  

Spolu - 493 877,20 39 792 766,39 31 463 651,05 8 329 114,91 
Zdroj: Sekcia priamych podpôr
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Tab. č. 215/4: Stanovený počet DJ pre realizáciu platby pre jednotlivé podopatrenia 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 SPOLU 

HD dojnice 31574,00 34190,00 41065,00 38868,00 38 205,00 9 882 193 784,00 

HD výkrm 1391,40 1354,20 1557,00 1305,20 1 270,00 327,8 7205,60 

Hydina 26071,71 27296,96 46880,41 40050,08 39 654,15 14 333,06 194 286,37 

Ošípané 8582,00 10889,50 10892,50 10679,50 9 693,00 3 574 54 310,50 

Ovce 6469,80 6515,10 8033,55 7474,80 7 428,60 2 101,6 38023,45 

Spolu všetko 74134,91 80270,76 108452,46 98401,58 47106,75 30218,46 487 609,92 

Zdroj: MPRV SR Výročné správy o pokroku… 

Tab. č. 215/5: Vyplatené požiadavky za jednotlivé podopatrenia.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Spolu 

HD 
dojnice 

1733549,0 2424754,8 3123697,9 3148792,4 3 100 109,03 
 

5 080 999,62 
 

650 478,84 
 

16 113 587 

HD 
výkrm 

18759,26 20464,53 25927,21 25091,50 24 355,41 
 

6 862,74 
 

7 102,05 
 

1 285 527 

Hydina 1867604 2018689,7 3460106,8 2962745,5 2 979 588,22 1 080 999,62 1 007 939,28 15 377 672 

Ošípané 947532,70 1256486,6 1255365,7 1286409,4 1 160 627,46 427 875,48 229 851,97 5 308 783,5 

Ovce 381744,01 436163,90 591941,20 586366,20 583 087,75 167 720,31 127 487,57 2 874 510,08 

Spolu  4 957 594,5 6 163 596,3 8464 771,6 8 017 393,6 7 855 837 2 491 879,76 2 022 859,71 40 960 079 
Zdroj: MPRV SR Výročné správy o pokroku… 

Tab. č. 215/6: Počet dobytčích jednotiek a vyplatené zdroje za jednotlivé podopatrenia v za rok 2010 

Podopatrenie číslo  Stanovený počet 
DJ  

Vyplatené zdroje 
EU + SK 

% podiel z počtu DJ 
na Slovensku 

4.1. Hydina 46880,41 3460106,81 36,01 

4.2.1 dojnice 41065,00 3123697,90 25,45 

4.2.1 výkrm HD 1557,00 25927,21 5,61 

4.2.2. materské 
správanie kráv 

- - - 

4.3. ošípané 10892,50 1255365,70 52,74 

4.4. ovce 8033,55 591941,20 20,30 

V nadväznosti na analýzu SWOT a zadefinované potreby bolo v programe pre opatrenie M215 Životné 
podmienky zvierat“ cieľom zvýšiť zastúpenie chovov zvierat s takými chovnými postupmi, ktoré sú nad 
rámec povinných štandardov, a ktoré vedú k zlepšeniu ich životných podmienok.  

Tento cieľ sa mal dosiahnuť hlavne prostredníctvom podpory intervencií, ktoré sú uvedené v tabuľke 
215/7. 
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Tab. č. 215/7: Intervencie v rámci opatrenia 215 PRV SR 2007-2013 

Skupina Podopatrenie Druh 
hospodárskych 
zvierat a výrobné 
zameranie 

Podmienky podpory 

Postupy pre 
zvýšenie 
zastúpenia 
chovov zvierat s 
chovateľskými 
postupmi, ktoré 
sú nad rámec 
povinných 
štandardov, a 
vedú k 
zlepšeniu 
životných 
podmienok 
hospodárskych 
zvierat. 
 

Zlepšenie životných 
podmienok v chove 
hydiny 

Hydina chovaná 
na halový výkrm 

Zlepšenie životných podmienok vo výkrme hydiny 
prostredníctvom zníženej zaťaženosti 
plochy, zvýšenej kontroly, predĺženej stanovenej 
dĺžky výkrmu a iných požiadaviek 

Zlepšenie životných 
podmienok v chove 
hovädzieho 
dobytka 
 

Dojnice vo 
voľnom systéme 
ustajnenia  

Zvýšiť ustajňovaciu plochu na ustajnenú dojnicu 
minimálne o 15 % nad platný štandard, zabezpečiť 
prístup do výbehu a tak zlepšiť možnosti 
prirodzeného správania zvierat, hlavne odpočinku, 
potravového správania, komfortného správania, 
sociálneho správania a možnosti úniku pri 
sociálnych konfliktoch a vytváraní skupín 

Hovädzí dobytok 
v maštaľnom 
systéme výkrmu 

Zväčšiť celkovú ustajňovaciu plochu ležiska a 
kŕmiská vo voľnom kotercov ustajnení dobytka vo 
výkrme s rôznou hmotnosťou min. o 15% nad 
úroveň platných štandardov a tak zlepšiť možnosť 
prirodzeného správania, zvýšiť úroveň komfortu a 
zamedziť nežiadúce konflikty a zranenia zvierat. 
Zabezpečiť výbehy pre zvieratá.  

Dojčiace kravy 
mliekových a 
kombinovaných 
plemien vyradené 
z mliekovej 
produkcie na 
odchov teliat do 
veku 3 mesiacov 

Zlepšiť prirodzené materské správanie kráv, 
prirodzený vývoj teliat, budúce materské správanie 
jalovičiek, preventívne pôsobiť proti vzniku 
cicaviek, pri súčasnom znížení zaťaženia 
ustajňovacej plochy kráv. 

Zlepšenie životných 
podmienok v chove 
ošípaných 

Chov dojčiacich 
prasníc s 
prasiatkami od 
narodenia do 
odstavu 

Zabezpečiť nad rámec súčasného stavu k rodiacim 
a dojčiacim prasniciam a k narodeným prasiatkam 
zaškoleného 
ošetrovateľa špecialistu pre handling a popôrodné 
ošetrenie prasiatok, podľa potreby aj mimo riadnej 
pracovnej doby v zmysle vzorovej pracovnej 
náplne stanovenej v metodike. 

Zlepšenie životných 
podmienok v chove 
oviec 
 

Maštaľný chov 
oviec v období od 
začiatku kotenia 
do odstavu 
jahniat  

Zlepšiť životné podmienky oviec a jahniat na 
základe zníženia pôsobenia stresových faktorov v 
kategórii rodiacich a dojčiacich bahníc. Zlepšenie 
podmienok vyplýva zo zvýšenej starostlivosti o 
kotiace sa ovce a jahňatá od narodenia po odstav v 
sezóne kotenia oviec celodenne aj nad rámec 
riadnej pracovnej doby 

Základná intervenčná logika podporujúca realizované podpory je založená na kompenzácii straty 
príjmov poľnohospodárskych podnikov vyplývajúcich zo zavedenia požadovaných vhodných spôsobov 
hospodárenia.  

Realizovaním plánovaných intervencií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 215 
prispieť k cieľu osi 2: „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým 
dosahom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny“. Na základe vyššie uvedeného bol 
hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model, zobrazujúci vzťah medzi potrebami a očakávanými 
zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám na ktoré opatrenie odpovedá plánovanými aktivitami, 
prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Tab. č. 215/8: Potreby a očakávané zmeny z realizácie opatrenia 215 

Programové potreby 
vzťahujúce sa k opatreniu 
215 

- zvýšiť zastúpenie chovov zvierat s takými chovnými postupmi, ktoré sú 
nad rámec povinných štandardov, a ktoré vedú k zlepšeniu ich životných 
podmienok.  

- patrenia umožnia merateľne zlepšiť životné podmienky zvierat nad 
úroveň platnej legislatívy a priniesť efekty v zlepšení zdravia, 
chovateľskej pohody a v konečnom dôsledku aj v kvalite a bezpečnosti 
potravinových zdrojov. Tým prispejú aj k požiadavke podpory 
poľnohospodárskych činností chrániacich životné prostredie a 
udržiavanie environmentálnych hodnôt krajiny  

Očakávané zmeny vo 
vzťahu k identifikovaným 
potrebám 

Plánované požiadavky na poľnohospodárske postupy, prostredníctvom 
ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť 

- zníženie podielu 
chovov hovädzieho 
dobytka využívajúcich 
väzné ustajnenie a 
vysokú hustotou 
zvierat , čo negatívne 
ovplyvňuje 
chovateľské 
prostredie, 
mikroklimatické 
parametre, frekvenciu 
nežiadúcich sociálnych 
stretov, poranenia a 
frustruje u zvierat 
potrebu prirodzeného 
správania  

- podpora je umožnená len v chovoch s voľný ustajnením kráv a 
výkrmového dobytka 

- minimálne požiadavky na plochu ležiska a celkovú plochu (ležisko a 
kŕmisko) vo voľnom kotercovom ustajnení pri dvojpriestorovom 
systéme ustajnenia pre kravy s rôznou hmotnosťou musia byť väčšie 
minimálne o 15% ,  

- minimálne požiadavky na plochu ležiska a celkovú plochu (ležisko a 
kŕmisko) vo voľnom kotercov ustajnení pri dvojpriestorovom systéme 
ustajnenia pre výkrmový dobytok s rôznou hmotnosťou musia byť 
minimálne o 15 % vyššie ako požaduje platný štandard  

- poberateľ podpory zabezpečí vytvorenie optimálnej skupiny kráv v rozsahu 
10 – 40 kusov podľa fyziologického štádia, telesnej hmotnosti a veku; 

- poberateľ podpory zabezpečí vytvorenie optimálnej skupiny výkrmového 
dobytka v rozsahu 10 – 40 kusov podľa telesnej hmotnosti a veku 

- poberateľ podpory zabezpečí prístup výkrmového dobytka do pevného 
výbehu; 

-  poberateľ podpory zabezpečí pastevný alebo výbehový spôsob chovu 
kráv; 

-  výkrmové zvieratá nesmú byť priviazané. 
 

- Zníženie podielu 
takých chovov 
mäsovej hydiny, ktoré 
stimulujú extrémnu 
rastovú úžitkovosť 
kurčiat a skracujú 
rastový cyklus pre 
dosiahnutie 
ekonomických efektov 
bez ohľadu na 
vedľajšie negatívne 
efekty na welfare, 
zdraví a etológii 
zvierat, čo sa 
prejavuje v zhoršení 
imunity, utrpení 
zvierat a zhoršení 
kvality produktu.  

- chovný priestor sa musí osadiť zvieratami jednorazovo do 24 hodín 
- kontrolovať hydinu 2-krát denne s dennou evidenciou  
- zaťaženie podlahovej plochy môže predstavovať max. 30 kg/m2 pri 

hlbokej podstielke 
- dĺžka výkrmu nesmie byť kratšia ako 40 dní u kurčiat, 84 dní u moriek, 52 

dní u husí 
- a kačíc; 
- v letnom období musí byť v hale zabezpečené také prostredie aby výška 

teploty vzduchu nepresiahla 2° C teplotu vzduchu vo vonkajšom 
prostredí. 

 

- Zvýšenie podielu 
chovov, ktoré 
zabezpečia prirodzené 
správanie zvierat s 
pozitívnym dosahom 

minimálne požiadavky na plochu ležiska a celkovú plochu (ležisko a kŕmisko) 
vo voľnom kotercovom ustajnení pri dvojpriestorovom systéme ustajnenia pre 
kravy vyššie oproti štandardu o 15 % 
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na vývin zvierat, 
potlačenie porúch 
správania a 
problémov s 
materským správaním 
v dospelosti  

- poberateľ podpory alebo ním poverená zaškolená osoba musí zabezpečiť, 
aby sa 2 krát denne urobila toaleta vemena dojčiacich kráv ako prevencia 
pred ochorením teliat, 

- dodájanie kráv v čase, keď je to vzhľadom na nadprodukciu mlieka 
potrebné, aby sa robila podpora utvárania dojčiacich skupín (matka a 
dojčiace teľatá) a ostatné potrebné ošetrenia teliat a kráv; 

- poberateľ podpory alebo ním poverená osoba musí odchovať pri jednej 
krave za laktáciu 3 – 4 teľatá/jalovičky v 3 cykloch 

- poberateľ podpory zabezpečí prístup teliat/jalovičiek k 1 dojčiacej krave po 
dobu 2 mesiacov permanentne, v tretom mesiaci 2-krát denne s 
prikrmovaním kvalitným jadrovým krmivom a senom. 

- Zvýšenie podielu chov 
ošípaných a oviec, 
ktoré zabezpečia v 
kritických fázach 
produkčného života 
zvierat zlepšenú 
starostlivosť o 
zabezpečenie potrieb, 
zdravého vývinu a 
zamedzeniu utrpenia, 
zníženiu kondície, 
úhynu zvierat a strát 
na úžitkovosti  

V chove ošípaných chovateľ zabezpečí zvýšenú starostlivosti o prasiatka od 
narodenia po odstav 

- zabezpečí kontrolu a pomoc pri riadených pôrodoch (popôrodné 
ošetrenie, kúpanie, sušenie, prikladanie k ceckom a pod tepelný zdroj) 

- individuálnu starostlivosť o rozvinutie správania pre zabezpečenie 
základných životných potrieb (učenie pitia vody a prijímania kŕmnej 
zmesi, 

  vytváranie nových biologických skupín podľa pôrodnej hmotnosti a 
podobne). 

- chovateľ alebo ním poverená osoba musí zabezpečiť nad rámec 
súčasného stavu k rodiacim a dojčiacim prasniciam a k narodeným 
prasiatkam zaškoleného ošetrovateľa – špecialistu pre handling, podľa 
potreby aj mimo riadnej pracovnej doby v zmysle vzorovej pracovnej 
náplne stanovenej v metodike. 

 V chove oviec poberateľ podpory zabezpečí vytvorenie optimálnych skupín 
oviec v prípade bahníc a jariek do 110 kusov, bahnice kotné, rodiace a dojčiace 
s jahňatami do veku 3 týždňov do 22 kusov a bahnice s jahňatami od 3 týždňov 
do odstavu do 44 kusov, podľa telesnej hmotnosti, veku a plemena; 

-  poberateľ podpory alebo ním poverená osoba musí zabezpečiť 
ošetrovateľa – špecialistu k jahňatám počas obdobia kotenia oviec 
permanentne podľa potreby aj mimo riadnej pracovnej doby. 
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Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Tab. č. 215/9: Posúdenie príspevku opatrenia 215 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Zvýšenie podielu chovov 
hospodárskych zvierat s 
nadštandardnými životnými 
podmienkami  

    X  

Zlepšenie zdravotných a 
produkčných parametrov chovu 
zvierat 

   X   

 

Definícia hypotéz 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 215 v praxi bude hodnotená testovaním 
nasledovných hypotéz:  

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

Pripomienky 

1. Kompenzačné 
platby budú 
motivovať 
poľnohospodárov
, aby prijali také 
postupy chovu 
hospodárskych 
zvierat ktoré 
budú vytvárať 
prínosy pre ich 
životné- 
chovateľské 
prostredie. 

Verejné 
výdavky,  
Počet 
záväzkov. 
Splnené 
všeobecné a 
špecifické 
požiadavky 
pre 
zaradenie do 
podpory  

Porovnanie 
podaných a 
schválených 
žiadostí a 
podporených 
dobytčích 
jednotiek v 
porovnaní s 
celkovým 
počtom zvierat 
na Slovensku. 
 

Hodnotiace 
štúdie – 
realizovaný 
prieskum, 
výročné 
správy, 
monitoring 
PPA  

- % podiel zapojených 
dobytčích jednotiek bol 
vypočítaný za rok 
2010, kedy bol najväčší 
podiel zapojených DJ a 
vyplatených podpôr. V 
ostatných rokoch bol 
podiel DJ menší, v 
dôsledku odstúpenia 
niektorých chovateľov 
od zmluvy, resp. 
neskoršieho vstupu 
ďalších chovateľov do 
opatrenia  
 

2.Chovatelia 
zlepšia životné 
podmienky 
výkrmovej 
hydiny, na 
základe, zníženia 
intenzity výroby 
aj rastu kurčiat, 
zníženia počtu 
kurčiat a celkovej 
hustoty zaťaženia 
plochy vo výkrme 
kurčiat, čo sa 
pozitívne odrazí 
na zdraví zvierat a 
znížení 
environmentálnej 
záťaže v 

Zmena v 
zaťažení 
podlahy 
max. do 30 
kg/m2 , v 
dĺžke 
výkrmu a v 
znížení 
výkrmových 
cyklov v 
hale, teplota 
v hale v 
letnom 
období max. 
o 2o C vyššia, 
ako 
vonkajšia 

Nižšia intenzita 
produkcie v 
hale, v turnuse 
aj v ročnom 
objeme na halu 
a chov, ako u 
nepodporených 
producentov 
 
 
 

Hodnotiace 
štúdie – 
realizovaný 
prieskum, 
výročné 
správy, 
monitoring 
PPA 

- Prípadové štúdie boli 
robené po ukončení 
plánovacieho obdobia 
v r. 2014 dotazníkovou 
metódou u všetkých 
podporených 
poľnohospodárov . 
Závery sú uvedené 
v prílohe 3. 
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chovateľských 
priestoroch.  

teplota.  
 

3.Chovatelia budú 
motivovaní pre 
uplatňovanie 
voľného systému 
chovu hovädzieho 
dobytka, 
zväčšenie 
ustajňovacej 
plochy na dojnicu, 
resp. dobytok vo 
výkrme, čo zlepší 
chovateľské 
prostredie pre 
prirodzené 
správanie zvierat, 
čo pozitívne 
ovplyvní aj kvalitu 
mlieka a zdravie 
zmenší frekvenciu 
nežiadúcich 
sociálnych 
stretov, poranení 
a frustrácie 
prirodzeného 
správania dojníc a 
mladého dobytka. 

Zvýšenie 
ustajňovacej 
plochy na 
dojnicu vo 
voľnom 
systéme 
ustajnenia a 
vo voľnom 
maštaľnom 
systéme 
ustajnenia 
výkrmového 
dobytka 
minimálne o 
15 % oproti 
štandardu 

Nepodporované 
chovy stále 
uplatňujú 
prevažne väzný 
systém 
ustajnenia s 
nedostatočnou 
plochou a s 
minimálnou 
možnosťou 
prirodzeného 
správania, 
Systémy dojenia 
vo väznom 
ustajnení 
spôsobujú 
ochorenie 
vemien 
zhoršenú kvalitu 
mlieka.  

Hodnotiace 
štúdie – 
realizovaný 
prieskum, 
výročné 
správy, 
monitoring 
PPA 

- Prípadové štúdie boli 
robené po ukončení 
plánovacieho obdobia 
v r. 2014 dotazníkovou 
metódou u všetkých 
podporených 
poľnohospodárov. 
Výsledky sú uvedené 
v prílohe 4.  

4. V rámci 
podopatrenia 
“Zlepšenie 
prirodzeného 
materského 
správania dojníc” 
hypotéza 
predpokladala, že 
odchov teliat 
mliekových 
plemien formou 
dojčiacich kráv s 
dojčiacou 
skupinou teliat 
významne 
prispeje k 
realizácii 
vrodeného 
materského 
správania a 
významne sa zníži 
výskyt tzv. kráv -
ciacaviek z takto 
odchovaných 
teliat.  

Počet teliat 
odchovanýc
h metódou 
dojčiacich 
kráv a 
dojčiacich 
skupín teliat, 
počet 
dojčiacich 
cyklov na 
jednu 
dojnicu za 
rok 
 
Počet/ % 
poľnohospo
dárov 
vykonávajúci
ch špecifické 
zmeny  
 

Porovnanie 
parametrov 
odchovu teliat a 
výskyt cicaviek z 
takto 
odchovaných 
teliat v 
podporovaných 
chovoch s 
ostatnými 
chovmi s 
klasickým 
odchovom teliat 
poukazuje na 
lepšiu 
životaschopnosť 
a zdravotný stav 
teliat bez 
porúch 
správania v 
oblasti 
ociciavania a 
vyciciavania 
teliat 
odchovaných 
dojčiacimi 
kravami.  
 

Hodnotiace 
štúdie – 
realizovaný 
prieskum, 
výročné 
správy, 
monitoring 
PPA 

Podiel 
zapojených 
dobytčích 
jednotiek. 
Počet 
odchovaných 
teliat na jednu 
dojčiacu kravu  

Podopatrenie je pre 
pohodu zvierat 
významné z hľadiska 
rozvoja prirodzeného 
materského správania 
kráv a z hľadiska 
odstránenia výskytu 
vzájomného 
vyciciavania čo je 
najzávažnejšia porucha 
správania v chove 
dojníc s priamy 
dosahom na 
ekonomiku výroby 
mlieka.  
Pre nesprávne 
nastavené podmienky 
vstupu do 
podopatrenia sa 
prakticky 
nerealizovalo 
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5. Chovatelia 
zlepšia životné 
podmienky v 
chove prasníc a 
ciciakov tým, že 
zabezpečia 
permanentnú 
kontrolu a pomoc 
pri riadených 
pôrodoch a v 
kritických fázach 
život-a zvýšia 
starostlivosť o 
prasiatka od 
narodenia po 
odstav. Tým 
prispejú k 
zlepšeniu vývinu 
prasiatok, k 
zlepšeniu ich 
zdravia, k zníženiu 
mortality a 
zlepšeniu 
sociálneho 
správania 
ciciakov.  

Špecifické 
zmeny sa v 
maximálnom 
roku 2010 
uskutočnili 
približne na 
52,74 % 
všetkých 
prasníc na 
Slovensku. 
Premietnuti
e zlepšených 
životných 
podmienok 
do 
produkčných 
a 
zdravotných 
parametrov 
chovu bolo 
vyhodnoten
é v 
prípadovej 
štúdii.  
 

Významné 
prínosy pre 
životné 
podmienky 
prasníc a 
prasiatok, 
ktorých sú 
všetky životné 
aktivity od 
narodenia do 
odstavu 
sprevádzané 
vyškoleným 
ošetrovateľom 
24 hod. denne 

Hodnotiace 
štúdie – 
realizovaný 
prieskum, 
výročné 
správy, 
monitoring 
PPA 

 Prípadová štúdia 
dotazníkovou metódou 
u podporených 
chovateľov dokladuje 
prínosy realizácie 
opatrenia. Príloha 5  

6. Životné 
podmienky oviec 
a jahniat v 
kritickej fáze 
života v období 
počas kotenia a 
dojčenia sa 
výrazne zlepšia , 
čo sa odrazí v 
parametroch 
zdravia, kondície 
a odchovu jahniat 

Špecifické 
zmeny sa v 
maximálnom 
roku 2010 sa 
týkali na 
20,30 % 
všetkých 
oviec na 
Slovensku. 
Premietnuti
e zlepšených 
životných 
podmienok 
do 
produkčných 
a 
zdravotných 
parametrov 
chovu bolo 
vyhodnoten
é v 
prípadovej 
štúdii.  
 

Významné 
prínosy pre 
životné 
podmienky 
oviec a jahniat, 
ktorých sú 
všetky životné 
aktivity od 
narodenia do 
odstavu 
sprevádzané 
vyškoleným 
ošetrovateľom 
24 hod. denne 
Významné 
rozdiely medzi 
podporenými a 
nepodporenými 
chovmi. 

Hodnotiace 
štúdie – 
realizovaný 
prieskum, 
výročné 
správy, 
monitoring 
PPA 

 Prípadová štúdia 
dotazníkovou metódou 
u podporených 
chovateľov dokladuje 
prínosy realizácie 
opatrenia. Príloha 6 
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Testovanie hypotéz 

Hypotéza č. 215.1: 

Kompenzačné platby budú motivovať poľnohospodárov, aby prijali také postupy chovu hospodárskych 
zvierat, ktoré budú vytvárať prínosy pre ich životné- chovateľské prostredie. 

Podmienkou vstupu do opatrenia bolo splnenie všeobecných a špecifických podmienok. Špecifické 
podmienky boli definované tak, aby merateľným spôsobom zabezpečili nadštandardné životné 
podmienky, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú welfare, prirodzené správanie a plnohodnotný 
vývin chovaných zvierat. Do opatrenia sa zapojilo a bolo podporených kumulatívne 406 
poľnohospodárskych podnikov s celkovou podporou vo výške 40 960 079 €. Nadštandardné životné 
podmienky boli zabezpečené pre 487 609,92 dobytčích jednotiek. V roku 2010 s maximálnym 
zapojením chovov, sa opatrenie premietlo a výrazne prispelo k zlepšeniu životných podmienok u 52,74 
% prasníc, 36,01 % výkrmovej hydiny, 25,45 % dojníc a 20,30 % oviec na Slovensku. Najnižšie zapojenie 
bolo u výkrmového dobytka /5,61%/, kde existujúce technológie chovu komplikovali splnenie 
podmienok podopatrenia.  

Efekty opatrenia  
 
Hypotéza č. 215.2: 

Chovatelia zlepšia životné podmienky výkrmovej hydiny, na základe, zníženia intenzity výroby aj rastu 
kurčiat, zníženia počtu kurčiat a celkovej hustoty zaťaženia plochy vo výkrme kurčiat. 

Do podopatrenia sa v maximálnom roku 2010 zapojilo 36,01 % výkrmových kurčiat na Slovensku. Z 
Prípadovej štúdie vyplynulo, že splnením špecifických podmienok podopatrenia sa dosiahlo zníženie 
zaťaženia podlahovej plochy z 34,17 kg na 29,07 kg, dĺžka výkrmu sa zvýšila z 35 na 40 dní, v dôsledku 
čoho sa počet turnusov za rok znížil z 6,29 na 5,53. Priemerný úhyn kurčiat za turnus sa v dôsledku 
zlepšených životných podmienok znížil zo 4,98% na 3,90 %. Uplatnením ďalších špecifických 
podmienok sa zlepšila kvalita podstielky, hygienická úroveň chovu a kontrolná činnosť ošetrovateľov.  
 
Hypotéza č.215.3:  

Chovatelia budú motivovaní pre uplatňovanie voľného systému chovu hovädzieho dobytka, zväčšenie 
ustajňovacej plochy na dojnicu, resp. dobytok vo výkrme, čo zlepší chovateľské prostredie pre 
prirodzené správanie zvierat.  

Do patrenia sa v maximálnom roku 2010 zapojilo 24,45% dojníc (41 065 DJ) a 5,61% (1557 DJ) dobytka 
vo výkrme chovaných na Slovensku, ktorým sa výrazne zlepšili životné podmienky na úroveň platných 
štandardov - pri všetkých sa uplatňoval voľný systém ustajnenia s pastvou alebo s výbehmi, dostupná 
plocha ustajnenia v maštali sa na 1 dojnicu, resp. na dobytok vo výkrme zväčšila minimálne o 15 % 
oproti štandardom. 

V prípadovej štúdii konštatovalo 90% respondentov, že v dôsledku opatrenia sa znížil výskyt sociálnych 
kontaktov dojníc, 94 %chovateľov konštatovalo zlepšenie čistoty zvierat a vemena, 82 % konštatovalo 
zníženie poranenia končatín a vemien, 92 % konštatovalo zlepšenie kvality mlieka a podielu PCB a PSB, 
72% konštatovalo zníženie počtu krívajúcich kráv, 74% zníženie počtu kráv s mastitídou vemena, 70 % 
konštatovalo zníženie porúch správania dojníc 
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Tab. č. 215/10: Priame a nepriame benefity 6 ročného uplatňovania podopatrenia na parametre chovu kráv 
(Výsledky prípadovej štúdie na vzorke chovov s 12 023 dobytčích jednotiek dojníc)  

Rok 
 

Pred zavedením 
podpory 

Po zavedení 
podpory 

Počet DJ na ktoré bola poskytnutá podpora  12023,85 

Priemerná produkcia mlieka na dojnicu za laktáciu  5263,52 5787,08 

Percento mŕtvo narodených teliat  7,11 5,39 

Priemerný CPM v dodanom mlieku  53,81 38,22 

Priemerný PSB v dodanom mlieku 322,79 273,10 

Počet vyradených kráv v dôsledku poranenia  11,72 8,35 

Počet vyradených kráv v dôsledku mastitídy 21,43 15,24 

Priemerný inseminačný interval 86,24 83,66 

Brakovanie dojníc v % 28,52 24,55 

Priemerný úhyn teliat do 10dní 7,65 4,92 

Vzorka chovateľov maštaľného výkrmu dobytka konštatovala v 62,5% prípadov zníženie sociálnych 
konfliktov v skupine zvierat, v 87,5% prípadoch konštatovali zlepšenie čistoty zvierat a hygieny v 
maštali, 75 % konštatuje zníženie podielu poranení končatín a ostatných častí tela, 62,5 % konštatuje 
zlepšenie rastových parametrov a zníženie % vyraďovania zvierat. 

Tab. č. 215/11: Parametre súvisiace s welfare pred- a po- zavedení podpory na zlepšenie životných podmienok vo 
výkrme dobytka maštaľným spôsobom vo vzorke chovateľov 

 
 

Pred zavedením 
podpory 

Po zavedení 
podpory 

Počet DJ na ktoré bola poskytnutá podpora XXX 
389,2 

 

Priemerný denný prírastok vo výkrme  0,9075 0,93 

Percento úhynu, resp. nutných vyradení z chovu  3,0375 3,082 

Počet vyradených zvierat v dôsledku poranenia  2,7 2,6 

Konečná živá hmotnosť vyskladnených zvierat 589,5 623,8 

 
Hypotéza č. 215.4: 

V rámci podopatrenia “Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc” hypotéza predpokladala, 
že odchov teliat mliekových plemien formou dojčiacich kráv s dojčiacou skupinou teliat významne 
prispeje k realizácii vrodeného materského správania a významne sa zníži výskyt tzv. kráv ciacaviek z 
takto odchovaných teliat. 

Opatrenie sa prakticky nerealizovalo, pre nesprávne nastavené špecifické podmienky vstupu do 
podopatrenia.  
 
Hypotéza č. 215.5: 

Chovatelia zlepšia životné podmienky v chove prasníc a ciciakov tým, že zabezpečia permanentnú 
celodennú kontrolu a pomoc pri riadených pôrodoch a v kritických fázach života zvýšia starostlivosť o 
prasiatka od narodenia po odstav. Tým prispejú k zlepšeniu vývinu prasiatok, k zlepšeniu ich zdravia, k 
zníženiu mortality a zlepšeniu sociálneho správania ciciakov.  

Do podopatrenia sa v roku 2010 zapojilo 10 892 dobytčích jednotiek prasníc, čo predstavuje 52,74% 

všetkých prasníc chovaných na Slovensku. Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných vyplýva 
zo zvýšenej starostlivosti o prasnicu a prasiatka od narodenia po odstav so špecifickou náplňou práce 
– kontrola a pomoc pri riadených pôrodoch, ošetrenie prasiatok po pôrode, kúpanie, sušenie, 
prikladanie k ceckom a pod tepelný zdroj, individuálnu starostlivosť o rozvinutie správania pre 
zabezpečenie základných životných potrieb - učenie pitia vody a prijímania kŕmnej zmesi, vytváranie 
nových biologických skupín podľa pôrodnej hmotnosti. 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

334 

V prípadovej štúdii v chovoch s uplatňovaním podopatrenia 68,4% chovateľov vyjadrilo, že sa znížil 
počet popôrodných komplikácií u prasiat aj prasníc, 63,16% pootvrdilo zníženie výskytu poranení kože 
a ohryzávania chvosta a uší a k zlepšeniu kondície prasníc, pri 68,42% chovateľov potvrdilo zníženie 
strachu púrasníc a prasiatok pred ošetrovateľom a 57,89 % potrvdilo zníženie počtu mastitíd. 

Tab. č. 215/12: Parametre súvisiace s welfare pred- a po- realizácii podopatrenia na zlepšenie životných 
podmienok v chove ošípaných vo vzorke chovateľov 

Otázka Obdobie Priemer 

Počet DJ na ktoré bola poskytnutá podpora   101,12 

Celkový počet narodených prasiatok na prasnicu pred  21,32 

  po 22,83 

Počet mŕtvo narodených prasiatok na prasnicu a rok pred  3,29 

  po 3,01 

Mliečnosť na 21. deň v kg pred  56,49 

  po 60,21 

Počet vrhov na prasnicu a rok pred  2,11 

  po 2,24 

Počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok pred  20,23 

  po 22,11 

Úhyn do odstavu na prasnicu a rok pred  5,28 

  po 5,33 

Priemerná hmotnosť prasiatok pri odstave v kg pred  8,31 

  po 8,67 

Brakovanie prasníc v % pred  36,27 

  po 34,80 

Priemerný denný prírastok do odstavu v kg pred  0,23 

  po 0,25 

 
Hypotéza č. 215.6: 

Životné podmienky oviec a jahniat v kritickej fáze života v období počas kotenia a dojčenia sa vplyvom 
uplatňovania špecifických podmienok podopatrenia Zlepšenie životných podmienok v chove oviec 
výrazne zlepšia , čo sa odrazí v parametroch zdravia, kondície a odchovu jahniat. 

Do podopatrenia bolo v maximálnom roku 2010 zapojených 20,33 % dobytčích jednotiek oviec 
chovaných na Slovensku. Spolu sa v uvedenom roku zapojilo 8033,55 dobytčích jednotiek oviec. 

Z prípadovej štúdie u zapojených chovateľov vyplynulo, že 56 % chovateľov konštatovalo zníženie 
mortality jahniat, 64 % uviedlo zlepšenie rastu jahniat, 56% chovateľov konštatovalo zlepšenie 
mliekovej úžitkovosti oviec, 91 % hodnotí podopatrenie z hľadiska zlepšenia životných podmienok 
oviec a jahniat pozitívne.  

 
Odpoveď na spoločné hodnotiace otázky 

HO16: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia? 

Opatrenie zlepšilo v zapojených chovoch konkrétne životné podmienky zvierat chovaných na 
farmárske účely nad úroveň platných štandardov. Výrazne sa zlepšili parametre prostredia 
podmieňujúce prirodzené správanie zvierat, zväčšené priestorové podmienky zvierat zlepšili 
ukazovatele vzájomnej agresivity zvierat, zlepšili sa hygienické parameter ustajnenia zvierat, znížila sa 
intenzita rastu kurčiat a špecialisti pre handling zvierat pokryli permanentnou starostlivosťou v 
kritickom období pôrodov a dojčenia riadené pôrody, lepšie ošetrenie a vývin ciciakov a jahniat, čo 
pozitívne ovplyvnilo zdravie a kondíciu zvierat, zlepšili sa hygienické podmienky chovu s významnými 
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prínosmi pre zdravie zvierat, kvalitu a bezpečnosť živočíšnych produktov, zlepšenie pracovného 
prostredia ľudí a zníženie emisií skleníkových plynov z menej prehusteného maštaľného prostredia. 

Konkrétne priame a vedľajšie benefity realizácie opatrenia v chove hospodárskych zvierat na 
Slovensku: 

- Na základe preopčtu zapojenosti dobytčích jednotiek do opatrenia v roku 2010, kedy bolo 
zaradených a vyplatených najviac DJ za celé obdobie, možno konštatovať, že v dôsledku 
uplatnenia špecifických požiadaviek opatrenia sa dosiahlo nadštandardné životné prostredie 
zvierat u 36,01 % výkrmovej hydiny, 25,45 % dojníc, 5,61% výkrmového dobytka, 52,74 % 
prasníc, a 20,30 % oviec chovaných na Slovensku. To pozitívne ovplyvnilo aj značný rozsah 
chovov s priaznivejšími emisnými parametrami skleníkových plynov. 

- Dôslednosť plnenia všeobecných aj špecifických podmienok opatrení kontrolujú orgány ŠVPS 
SR v spolupráci s PPA formou tzv. Kontrol na mieste (KNM). Pri náhodnej supervízii kontrolnej 
činnosti ŠVPS SR v jednotlivých rokoch opatrenia neboli zistené nedostatky v kontrolnej činnosti 

- 36,01 % výkrmových kurčiat na Slovensku je chovaných v nadštandardných podmienkach 
životného prostredia. 

- znížilo sa zaťaženia podlahovej plochy z 34,17 kg na 29,07 kg kurčiat  

- dĺžka výkrmu sa zvýšila z 35 na 40 dní 

- počet turnusov za rok sa znížil z 6,29 na 5,53 a zvýšila sa doba na asanáciu (a na jej kvalitu) 
prostredia 

- zlepšila sa kvalita podstielky, hygienická úroveň chovu a emisné predpoklady do ovzdušia  

- zlepšila sa kontrolná činnosť ošetrovateľov a zdravotný stav zvierat  

- V priestorových parametroch sa ustajnenie dojníc a výkrmového dobytka zlepšilo minimálne o 
15 % oproti platným štandardom. Všetky zapojené chovy uplatňujú voľný zdraviu zvierat 
prospešný systém ustajnenia s výbehom, resp. s pastvou.  

- 94 %chovateľov konštatovalo zlepšenie čistoty zvierat a vemena, 82 % konštatovalo zníženie 
poranenia končatín a vemien, 92 % konštatovalo zlepšenie kvality mlieka a podielu PCB a PSB, 
72% konštatovalo zníženie počtu krívajúcich kráv, 74% zníženie počtu kráv s mastitídou 
vemena, 70 % konštatovalo zníženie porúch správania dojníc 

- V maštaľnom výkrme dobytka konštatoval 62,5% chovateľov zníženie sociálnych konfliktov v 
skupine zvierat, 87,5 % konštatovali zlepšenie čistoty zvierat a hygieny v maštali, 75 % 
konštatuje zníženie podielu poranení končatín a ostatných častí tela, 62,5 % konštatuje 
zlepšenie rastových parametrov a zníženie % vyraďovania zvierat 

- V prípadovej štúdii v chovoch prasníc s prasiatkami 68,4% chovateľov konštatovalo zníženie 
počtu popôrodných komplikácií u prasiat aj prasníc, 63,16% pootvrdilo zníženie výskytu 
poranení kože a ohryzávania chvosta a uší a k zlepšeniu kondície prasníc, pri 68,42% chovateľov 
potvrdilo zníženie strachu prasníc a prasiatok pred ošetrovateľom a 57,89 % potrvdilo zníženie 
počtu mastitíd 

- V prípadovej štúdii u zapojených chovateľov oviec 56 % chovateľov konštatovalo zníženie 
mortality jahniat, 64 % uviedlo zlepšenie rastu jahniat, 56% chovateľov konštatovalo zlepšenie 
mliekovej úžitkovosti oviec, 91 % hodnotí podopatrenie z hľadiska zlepšenia životných 
podmienok oviec a jahniat pozitívne. 
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HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch 

Nepriame účinky opatrenia súvisia so zlepšením produkčných parametrov zvierat v nadštandardných 
životných podmienkach zvierat v dôsledku uplatnenia špecifických podmienok pre jednotlivé 
podopatrenia. Tým opatrenie 215 prispieva aj k cieľom opatrenia 121 Modernizácia fariem a opatreniu 
123 Pridávanie hodnoty do produktov  

- V chove hydiny sa znížil priemerný úhyn kurčiat za turnus v dôsledku zlepšených životných 
podmienok zo 4,98% na 3,90 %.  

- chovatelia začali využívať účasť v podopatrení na zlepšenie predajnosti tzv. welfare kurčiat 
(Kráľovské kurča), tzn. že opatrenie prinieslo benefit aj pre opatrenie PRV – 123 Pridávanie 
hodnoty do produktov 

- zlepšila sa priemerná jatočná výťažnosť kurčiat zo 73,14% na 74,50% 

- zmenšilo sa priemerné zatriedenie kurčiat do neštandardu z n2,13 % na 1,63% 

- v chove dojníc sa znížil počet mastitíd kráv, znížila sa agresivita zvierat a kopanie pri dojení 

- v chove výkrmového dobytka sa znížila agresivita zvierat vo vzťahu k ošetrovateľom 

- zvýšil sa priemerný denný prírastok vo výkrme z 0,91 na 0,93 kg na ks a deň 

- znížilo sa percento vyraďovania zvierat z2,7% na 2,6% 

- v chove ošípaných sa znížil počet mŕtvo narodených prasiat z 3,29% na 3,01 % 

- zlepšila sa mliečnosť prasníc z 56,49 kg na 60,21 kg 

- znížila sa priemerná hmotnosť prasiatok pri odstave z 8,31 kg na 8,67kg 

- negatívne sa zvýšil úhyn prasiatok do odstavu z 5,28% na 5,33% 

- v chove oviec sa zvýšila produkcia mlieka od bahníc z 83,9 kg na 94,9 kg za laktáciu 

-  Vo väčšine zapojených chovov zvierat sa zlepšili aj produkčné a reprodukčné parametre chovu, 
čo zlepšilo predpoklady pre zvýšenie konkurencie schopnosti a uplatnenia na trhu. 

- Niektorí chovatelia mäsovej hydiny / HSH Veľké Zálužie, s.r.o./, zapojení do opatrenia ŽPZ, začali 
v marketingu, v obalových aj v reklamných materiáloch uvádzať “Kráľovské kurča z welfare 
chovu” s odkazom na plnenie podmienok opatrenia “Životné podmienky zvierat”, čo pozitívne 
podporuje predaj a uplatnenie na trhu ich vzduchom chladených hydinových produktov. Je to 
pozitívny trend smerujúci k vytvoreniu “welfare produktov”, ktoré bolo predikované vo 
vstupnej SWOT analýze opatrenia 215.  

Opatrenie 215 malo negatívny účinok na hrubú pridanú hodnotu podporených podnikov (príloha 1).  Z 
výsledkov kvantitatívnej analýzy PSM DID vyplýva, že v podrených podnikoch HPH klesla o -44 156,98 
EUR za 9 rokov. Na druhej strane opatrenie prispelo k nárastu počtu pracovných miest o 4,28 na podnik 
za 9 rokov (príloha 1). 
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221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 

Úvod 
V rámci OSI 2 kládla SWOT analýza, uvedená v programovom dokumente, dôraz na nasledujúce 
nedostatky v životnom prostredí vidieckych oblastí: 

 kontaminácia alebo potenciálna kontaminácia vodných zdrojov s dusičnanmi z 
poľnohospodárstva 

 vysoký podiel pôd ohrozených eróziou a inou formou degradácie; 

 úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov 

 nedostatočné povedomie farmárov a lesníkov o negatívnych vplyvoch na zložky životného 
prostredia v súvislosti s nesprávnym hospodárením; 

OS 2 malo nasledovné priority: 

 Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s 
vysokou prírodnou hodnotou  

 Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd  

 Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy  

 Zmiernenie dôsledkov klimatických zmien 
Do skupiny opatrení v rámci OS 2 patrilo aj opatrenie M221 „Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy“ . V 
nadväznosti na analýzu SWOT a zadefinované potreby bol v programe pre opatrenie 221 stanovený 
nasledovný operačný cieľ: 

 Posilniť ekologickú stabilitu krajiny a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri 
udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. Uprednostniť zalesňovanie orných pôd zmiešanými 
drevinami na zabezpečenie stability a ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy, 
záplavami. 

 
Tento cieľ sa mal dosiahnuť hlavne prostredníctvom podporovanej aktivity: 

 Zalesnenie stanovených poľnohospodársky využívaných plôch (identifikácia podľa LPIS) použitím 
reprodukčného materiálu stanovištne vhodných lesných drevín s vysokou genetickou hodnotou a ich 
udržiavanie podľa stanovených kritérií na podporu obnovy a rozvoja ekologických a sociálnych funkcií 
lesov vo vidieckych oblastiach. 

 
Parciálne ciele: 
- rozšíriť výmeru lesov, rozšíriť a skvalitniť lesné zdroje s cieľom chrániť životné prostredie, 
- zmierňovať klimatické zmeny, 
- posilniť ekologickú stabilitu krajiny, 
- prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov 

vidieka. 
Prvé zalesnenie vymedzenej poľnohospodárskej pôdy malo rozšíriť a skvalitniť lesné zdroje s cieľom chrániť 
životné prostredie ako aj zmierňovať klimatické zmeny. Cieľom bolo posilniť ekologickú stabilitu krajiny, 
prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. 
Uprednostniť zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy zmiešanými drevinami na zabezpečenie stability a 
ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy, záplavami.  
Podpora bola zameraná na zalesnenie stanovených poľnohospodársky využívaných plôch (LPIS) a ich 
udržiavanie podľa stanovených kritérií. Z predmetu podpory boli vylúčené oblasti NATURA 2000. 
Podpora mala charakter platby na plošnú jednotku a poskytovala sa na: 

 náklady na zalesnenie pôdy;  
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 ročná prémia na hektár zalesnenej pôdy ako príspevok na pokrytie výdavkov na jej udržiavanie počas 
obdobia najviac päť rokov; 

 ročná prémia na hektár ako príspevok na pokrytie straty príjmu v dôsledku zalesňovania počas 
obdobia najviac 15 rokov pre poľnohospodárov alebo ich združenia, ktoré túto pôdu obrábali pred 
jej zalesnením, alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu alebo subjekt podľa súkromného práva. 

 
Spoločné monitorovacie ukazovatele EÚ 

Typ ukazovateľa Ukazovateľ Cieľ 2007 – 2013 

Výstup 

Počet poberateľov podpory za zalesnenie 50 

Počet hektárov zalesnenej pôdy 
300 ha 

 

Výsledok 

Výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu 
- zlepšenie biodiverzity 
- zlepšenie kvality pôdy 
- zmiernenie klimatických zmien 

300 ha 
 

Dosah 

Udržiavanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou 
prírodnou hodnotou 

300 ha 

Zlepšenie kvality vody 
zníženie obsahu N 

pod 50 mg/l  

Príspevok k zmierneniu klimatických zmien 
zvýšenie výmery 
zalesnenej pôdy - 

600 ha 

 
Základná intervenčná logika bola orientovaná na finančnú podporu výsadby nových lesných porastov na 
poľnohospodárskej pôde, financovanie starostlivosti a ochrany o tieto porasty po dobu 5 rokov a 
vyplácanie dlhodobej (15 rokov) kompenzácie strát za nerealizovanie poľnohospodárskej produkcie na 
zalesnenom území.  
Realizovaním plánovaných intervencií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 221 prispieť k 
cieľu osi 2: „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dosahom na životné 
prostredie, prírodu a vzhľad krajiny “. 
Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah medzi 
potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie odpovedá 
plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Programové potreby vzťahujúce sa 
na opatrenie 221 

- Posilnenie ekologickej stability poľnohospodárskej 
krajiny 

- Zlepšenie stavu životného prostredia a biodiverzity 
vo vidieckej krajine 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, resp. postupy, prostredníctvom ktorých sa 
mali očakávané zmeny dosiahnuť 

- Zvýšenie výmery 
zalesneného územia v 
poľnohospodárskej krajine 

Podpora výsadby nových lesných spoločenstiev zmiešaného 
drevinového zloženia na poľnohospodárskej pôde zaradenej v 
LPIS 

- Zvýšenie úrovne 
biodiverzity vo vidieckej 
krajine podporovaním 
dlhodobej ekologickej 
stability zalesnených 
poľnohospodárskych plôch 

Podporovanie stabilizovania (doplňovania) nových výsadieb po 
dobu 5 rokov a podporovanie udržania nových výsadieb po 
dobu 15 rokov formou kompenzácie strát na 
poľnohospodárskej produkcii. 

 
Realizácia opatrenia  

Opatrenie 221 bolo realizované prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o zaradenie. Prvých 7 
žiadostí bolo schválených v r. 2008, ďalších 8 v roku 2009, tj. celkovo 15 schválených žiadostí za celé 
programové obdobie. Následne subjekty predkladali každý rok žiadosť o platbu.  
Z opatrenia 221 boli záväzky financované do r. 2014. Žiadosti za r. 2015 (zo záväzkov vzniknutých v PRV 
2007-2013) boli financované z nového rozpočtu 2014-2020 v rámci opatrenia 8, podopatrenie 8.1. 
Od začiatku implementácie opatrenia boli poľnohospodársky využívané plochy zalesnené prevažne 
zmiešanými porastmi v znevýhodnených oblastiach. Poľnohospodárska pôda je vo vlastníctve súkromných 
osôb (fyzických alebo právnických) a podporené oblasti ležia v cieli konvergencia. 

Tab. č. 221/1: Záväzky realizované počas programového obdobia 

Výstupné ukazovatele 
Spolu realizované - kumulatívne od 

roku 2007 do roku 2015 

Počet príjemcov 15 

Plocha zalesnenej pôdy (ha) 107,07 

Zdroj: PPA 

Keďže väčšina pôdy, na ktorej subjekty hospodária, je prenajatá pôda, problémom pri implementácii 
opatrenia je aj získanie súhlasu vlastníkov na zalesnenie. Plnenie cieľa je na úrovni 85%, ale opatrenie 
zaostáva v počte podporených subjektov. 
Medzi žiadateľmi, ktorým bola v roku 2015 vyplatená podpora za dotačný rok 2014, bolo podľa právnej 
formy najviac spoločenstiev vlastníkov (7) s najväčšou výmerou (127,38 ha), traja samostatne hospodáriaci 
roľníci, 3 spoločnosti s ručením obmedzením, jedna akciová spoločnosť a jedno družstvo. Za dotačný rok 
2013 bola v roku 2015 podporená jedna akciová spoločnosť.  
 
Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Počas implementačného obdobia 2007 – 2015 boli prostredníctvom opatrenia 221 podporené prvé 
zalesňovania poľnohospodárskej pôdy a starostlivosť o už zalesnené územia ako aj kompenzácia straty z 
nerealizovania poľnohospodárskej činnosti. 

Z PRV 2007-2013 bolo podporených 15 nových príjemcov a podporená výmera predstavovala 107,07 ha 
zalesnenej pôdy. Okrem nových oblastí starostlivosti o krajinu v rámci opatrenia 221 boli prostriedky osi 2 
využité aj na financovanie pokračujúcich záväzkov z Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006 (opatrenie 8. 
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zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy). Z finančného plánu od roku 2007 bolo vyplatených na pokračujúce 
záväzky z minulého obdobia celkovo 354 710,- EUR, z toho príspevok EPFRV bol vo výške 283 770,- EUR 
(33 128,- EUR zo zdrojov EPFRV vyplatené v roku 2015).  

Celkovo bolo z EPFRV vynaložených 863 tis EUR čo je 101% z plánovaných výdavkov na program. Naopak, 
celkové verejné výdavky dosiahli 1 078 tis. EUR, čo je 95% plánovaných verejných výdavkov. 

Vzhľadom na to, že lesné spoločenstvá majú rotačnú dobu obnovy niekoľko desiatok rokov (niekedy až 100 
rokov), musia mať aj opatrenia na ich zakladanie a podporu už existujúcich lesných spoločenstiev dlhodobý 
charakter. To je dôvod, prečo sa opatrenie tohto druhu implementovalo na Slovensku aj v 
predchádzajúcom programovacom období a bude sa implementovať aj v ďalšom programovacom období. 

Opatrenie 221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, ktorého efekt sa premietal do vytvárania 
zalesnených oblastí v poľnohospodárskej krajine, bolo jedným z nástrojov na podporu zachovania a 
sekvestráciu oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Zvyšovanie lesnatosti 
Slovenska prostredníctvom transformácie poľnohospodárskej pôdy (evidovanej v LEPIS) na les môže mať 
mimoriadny význam pre ekologickú stabilitu krajiny. 

Podporená plocha v rámci cieľa opatrenia 221 prispela k naplneniu cieľov osi 2, a to najmä k sekvestrácii 
CO2, ako aj k udržaniu zalesnenej poľnohospodárskej pôdy. Plnenie stanovenej hodnoty ukazovateľa 
výstupu „Plocha (v ha)“, ktorá sa mala zalesniť, je potrebné chápať ako plochu, ktorá nevytvára nové lesné 
územia, ale zabezpečuje najmä udržanie zalesnených území vytvorených v predchádzajúcom 
programovacom obdobiach. Príčiny tohto nie ideálneho stavu možno hľadať v skutočnosti, že lesné dreviny 
majú obnovnú dobu niekoľko desaťročí, a preto bolo v tomto opatrení dôležité podporovať nielen 
zakladanie nových lesov, ale aj udržanie už založených lesných spoločenstiev.  

Výsledky implementácie signalizujú mierne zlyhanie motivačných nástrojov, ktoré by motivovali ďalších 
vlastníkov či užívateľov poľnohospodárskej pôdy transformovať poľnohospodársku pôdu na les, a to najmä 
na územiach ohrozených vodnou eróziou, na územiach s nízkou ekologickou stabilitou, resp. na územiach, 
kde sa vyžaduje výrazné zvýšenie biodiverzity agrárnej krajiny. Takýchto území (iba tých, ktoré sa definovali 
ako vhodné pre opatrenia 221) je na Slovensku 27 tis. ha.   

 
Tab. č. 221/2: Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie 

Výstup 

Počet poberateľov podpory za 
zalesnenie 

50 19+15 68,00% 

Počet hektárov zalesnenej pôdy 300 ha 147,99 ha+107,07 ha 85,00% 

Výsledok 
Výmera oblastí úspešnej 
starostlivosti o krajinu 

300 ha 147,99 ha+107,07 ha 85,00% 

Zdroj: PPA 

 
K dosiahnutým kvantitatívnym výstupom možno súhrnne konštatovať, že ani jeden kvantitatívny 
ukazovateľ (výstupy, výsledky) nebol splnený v plnom rozsahu. Počet poberateľov podpory sa podarilo 
naplniť na 68%, keď z plánovaného počtu 50 poľnohospodárskych subjektov sa do opatrenia zapojilo 
kumulatívne iba 34 subjektov. Počet hektárov zalesnenej pôdy dosiahol súhrnne iba 255 ha (opäť 
kumulatívne za dve programové obdobia), čo je iba 85% z plánu. Rovnaký výsledok bol dosiahnutý aj pri 
plánovanom výsledku „Výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu“. 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy Výsledky Stanovené 
cieľové 
hodnoty  

Výsledky 2 Dosahy 
 

Podpora zalesnenia 
poľnohospodárskej 
pôdy vedenej v ELPIS  
 
 

Podporená 
výmera v 
ha  
 

300 ha Podpora biodiverzity v 
poľnohospodárskej 
krajine 

Chránené biotopy  

Podpora udržania 
zalesnených plôch na 
poľnohospodárskej 
pôde vedenej v ELPIS 
 

Podporená 
výmera v 
ha  
 
 

300 ha Sekvestrácia uhlíka v 
lesných porastoch 
vzniknutých a 
udržiavaných na PPF 

Výraznejšia sekvestrácia 
uhlíka. Rozdiel medzi 
sekvestráciou uhlíka v lesných 
porastoch a v 
poľnohospodárskych 
kultúrach (napr. TTP) x ha 

 

Posúdenie príspevku opatrenia 221 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov 
a identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u prijímateľov 
berúc do úvahy 
externé činitele, ktoré 
môžu znížiť príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Zvýšenie zalesneného 
územia v 
poľnohospodárskej 
krajine 

 X     Výmera zalesneného 
územia dosiahla iba 
255 ha, čo je v 
porovnaní s 
lesnatosťou Slovenska 
zanedbateľná výmera 

Zvýšenie úrovne 
sekvestrácie uhlíka vo 
vidieckej krajine 
podporovaním 
dlhodobej ekologickej 
stability zalesnených 
poľnohospodárskych 
plôch 

    X  Zmena 
poľnohospodárskej 
kultúry na les prináša 
výrazný nárast 
sekvestrácie uhlíka v 
krajine a to až o 2,27 
tony na 1ha ročne. To 
je pri náraste výmery 
zalesnenej poľ. pôdy a 
časovom úseku 
financovanej 
starostlivosti o les 
významný nárast 
objemu uhlíka 
viazaného v pôde. 
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Z H O D N O T E N I E:  

Súhrnne možno konštatovať, že spôsob implementácie opatrenia 221 bol adekvátny dôležitosti tohto 
opatrenia. Počet subjektov, ktorý sa zapojil do tohto opatrenia, bol veľmi nízky. Podobne nebola naplnená 
ani plánovaná výmera zalesnenej pôdy (300 ha) či výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu. 

Možno konštatovať, že priebežné oznámenia a vyplácanie podpôr na ročnej báze vytváralo dostatočný 
časový a finančný rámec na naplnenie tohto opatrenia. Reakcie poľnohospodárskych subjektov na toto 
opatrenie signalizovali, že opatrenie nenašlo takú vysokú odozvu v poľnohospodárskej komunite, ako sa 
očakávalo. Súčasne riadiaci orgán mohol hneď na začiatku programového obdobia pri zaevidovaní nižšieho 
záujmu sústrediť väčšie kapacity do propagácie a intenzívnejšieho implementovania tohto opatrenia. 

Porovnanie dosiahnutých hrubých výsledkov s cieľovými ukazovateľmi výstupu pre opatrenie 221 
naznačujú, že vyváženosť výstupov (dva vyvážené výstupy) bola dodržaná. 

Finančné rámce opatrenia boli dostatočné, keďže neprišlo ani k ich plnému využitiu, pri tom neboli 
odmietnuté žiadne žiadosti z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. 

Skutočný vplyv a dosah opatrenia možno charakterizovať nasledovne – v rámci opatrenia boli založené 
porasty so stanovištne vhodným drevinovým zložením (zmiešané porasty) v znevýhodnených oblastiach. 
Nedosiahol sa predpokladaný rozsah zalesnenia (300 ha). Preto vplyv opatrenia na krajinu, vzhľadom na 
realizovaný rozsah, nemožno charakterizovať ako „významný“. Ak sa pri tomto opatrení rešpektuje 
kumulatívny model napočítavania výstupov na hodnotenie kvantitatívnych ukazovateľov (čo má vzhľadom 
na rotačný cyklus obnovy lesov, tj. 100 rokov, logiku), možno konštatovať, že dosiahnuté kvalitatívne 
výsledky vytvorili taký ekologický rámec, aby výstupy tohto opatrenia „aspoň čiastočne“ prispeli k 
naplneniu očakávaných ekologických cieľov, najmä v sekvestrácii uhlíka, zvýšeniu biodiverzity v agrárnej 
krajine a k podporeniu protieróznych opatrení. V konečnom dôsledku aj k napĺňaniu hlavného 
ekologického kritéria, tj. k posilneniu ekologickej stability krajiny a k zlepšeniu stavu životného prostredia 
pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. 

 
Definícia hypotéz 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 221, ktorá vychádzala z cieľa oparenia a možno ju 
definovať ako „ Posilnenie ekologickej stability krajiny a prispenie k zlepšeniu stavu životného prostredia a 
biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka“, bola v praxi hodnotená testovaním 
nasledovných hypotéz: 

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

č.221.1 Podpora motivovala 
poľnohospodárske subjekty k 
zakladaniu nových lesných 
porastov na 
poľnohospodárskej pôde 

Počet zapojených 
subjektov 
Výmera novo 
založených lesov 
 

Porovnanie 
plánovaného s 
realizovaným stavom. 
 

- PSM DID 

Č.221.2 Podporné a 
kompenzačné platby 
motivovali poľnohospodárske 
subjekty k starostlivosti o 
založené lesy. 

Počet zapojených 
subjektov 
Percentuálny podiel 
subjektov, ktoré ostali 
v opatrení (%) 

Porovnanie počtu 
subjektov, ktoré 
vstúpili do opatrenia s 
počtom subjektov, 
ktoré v opatrení 
zotrvali 
 

- PSM DID  
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č.221.3 Pozitívne zmeny v 
sekvestrácii uhlíka možno 
očakávať 

Sekvestrácia uhlíka na 
1 ha 

Rozdiel v sekvestrácii 
uhlíka les vs PPF 

- Údaje z 
vedeckej 
literatúry -
Zborník SAPV 

 

Testovanie hypotéz  

Hypotéza č. 221.1 Podpora motivovala poľnohospodárske subjekty k zakladaniu nových lesných 
porastov na poľnohospodárskej pôde 

Hypotéza č. 221.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy na základe údajov z databázy PPA. 
Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním realizovaného stavu s plánovaným v ukazovateľoch „počet 
zapojených subjektov“ a v ukazovateli „ výmera novozaložených lesov“. 

Tab. č. 221/3: Účinky opatrenia 221 na motivovanie poľnohospodárskych subjektov zakladať nové lesné porasty na 
poľnohospodárskej pôde. 

Ukazovateľ Plánovaný stav Dosiahnutý stav % plnenia plánu 

Počet zapojených subjektov do opatrenia 
221 

50 subjektov 34 subjektov 68 % 

Výmera novozaložených lesov v opatrení 
221 

300 ha 255 ha 85 % 

Zdroj: PPA 

Na základe výsledkov kvantitatívnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej tabuľke bolo zistené, že počet 
zapojených subjektov do tohto opatrenia bol o 16 subjektov nižší ako bol plánovaný zámer, čo predstavuje 
iba 68 %-né plnenie tohto parametra. Rovnako sa nedosiahla ani plánovaná výmera zalesnenia 
poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v LIPIS. Zalesnenie je nižšie o 45 ha a plnenie stanoveného cieľ 
zalesnenia sa splnilo iba na 85 %.  

Z uvedeného je zrejmé, že napriek nie príliš ambicióznym cieľom (300 ha) zalesnenia poľnohospodárskej 
pôdy a relatívne nízkym cieľom zapojenia poľnohospodárskych subjektov (50 subjektov) do tohto 
opatrenia, sa tieto stanovené parametre nedosiahli. Signalizuje to, že opatrenie nemalo dostatočne 
atraktívne nástroje, ktoré by boli motivovali poľnohospodárske subjekty zapojiť sa do tohto opatrenia. 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 221.1 možno konštatovať, že platnosť 
tejto hypotézy sa NEPOTVRDILA. 
 
Hypotéza č. 221.2 Podporné a kompenzačné platby motivovali poľnohospodárske subjekty k 
starostlivosť o založené lesy 

Hypotéza č. 221.2 bola rovnako overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy na základe údajov z 
databázy PPA. Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním počtu subjektov, ktoré vstúpili do opatrenia 
s počtom subjektov, ktoré v opatrení zotrvali. Cieľom bolo zistiť, či podporné finančné nástroje (podpora 
na zalesňovanie) a kompenzačné finančné nástroje (kompenzácia za dlhodobú starostlivosť o výsadby 
lesných drevín) motivovali zapojené subjekty nielen vysadiť lesné dreviny, ale sa aj o založené lesné porasty 
dlhodobo starať.  
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Tab. č. 221/4: Účinky opatrenia 221 na motivovanie poľnohospodárskych subjektov k starostlivosti o založené lesy 

Ukazovateľ Počet subjektov, 
ktoré sa do 
opatrenia zapojili 

Počet subjektov, 
ktoré v opatrení 
zotrvali 

% plnenia plánu 

Subjekty z predchádzajúceho 
programového obdobia 

19 subjektov 19 subjektov 100 % 

Subjekty z tohto programového obdobia 19+15 subjektov 19+15 subjektov 100 % 

Subjekty prechádzajúce do nového 
programového obdobia 

34 subjektov 34 subjektov 100 % 

Zdroj: PPA 

Z vykonanej kvantitatívnej analýzy hodnotenia hypotézy č. 221.2 vyplynulo, že subjekty, ktoré už raz 
vstúpili do opatrenia 221 a vysadili lesné spoločenstvá, majú záujem v záväzku dlhodobo zotrvať. Zo 
zisteného stavu možno odvodiť záver, že finančný mechanizmus nastavený pre zakladanie lesov na LPF a 
starostlivosti o tieto lesy po dobu 15 rokov má motivačné účinky pre poľnohospodárske subjekty, a tým sa 
dosahuje aj požadovaný efekt tohto opatrenia napriek tomu, že jeho časová schéma prechádza cez 
jednotlivé programovanie obdobia (v súčasnosti už prechádza do tretieho programového obdobia). 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 221.1 možno konštatovať, že platnosť 
tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
 
Hypotéza č. 221.3 Pozitívne zmeny v sekvestrácii uhlíka možno očakávať 

Hypotéza č. 221.3 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy, využitím podkladových informácií 
z vedeckých prác slovenských autorov (Bielek, P., 2007). 
Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním údajov o sekvestrácii uhlíka v poľnohospodársky 
obhospodarovanej pôde a na lesnom pôdnom fonde porastenom lesnými drevinami. 

Tab. č. 221/5: Účinky opatrenia 221 na sekvestráciu uhlíka (potenciál zvýšenia ročnej sekvestrácie uhlíka v tonách 
na ha za rok) 

Zmena kultúry Ročná zmena 
sekvestrácie CO2 
(+ alebo -) 

Ročná 
sekvestrácia na 
ploche 255ha 

Sekvestrácia na 
ploche 255 ha za 
15 rokov 

Konverzia ornej pôdy na les + 2,27 t/ha/rok +579 ton +8 685 ton 

Konverzia lesa na ornú pôdu - 7,00 t/ha/rok - 1 785 ton - 26 775 ton 
Zdroj: Vstupné dáta - Vedecká literatúra Bielek,P, 2007 

Ako vyplýva z údajov získaných prostredníctvom vykonanej kvantitatívnej analýzy, ktoré sú uvedené v 
predchádzajúcej tabuľke, má zmena ornej pôdy na les výrazný pozitívny efekt na sekvestráciu uhlíka v 
pôde. Tým je aj vplyv opatrenia 221 na redukciu negatívneho vplyvu globálnej zmeny na poľnohospodársku 
krajinu významný.  

Zmenou kultúry z ornej pôdy na les sa zvýši ročná sekvestrácia uhlíka o 2,27 tony na ha, pri čom na výmere 
novozaložených lesov v rámci opatrenia 221 to predstavuje zvýšenie sekvestrácie o 579 ton ročne. Počas 
doby, po ktorú budú takéto lesy priamo finančne podporované z PRV, sa sekvestrácia uhlíka zvýši o 8 685 
ton ročne. Len pre porovnanie, predchádzajúca tabuľka ukazuje aj údaj, aký výrazne negatívny dosah na 
ekológiu a krajinu (hodnotené cez sekvestráciu uhlíka v pôde) by malo zastavenie už vytvoreného 
zalesnenia a vrátenie pôdy späť do kategórie orná pôda. Ročne by sa tak na v súčasnosti zalesnenej výmera 
(255 a) znížila sekvestrácia uhlíka o 1 785 ton a za 15 rokov by to bolo až 26 775 ton. To by malo výrazne 
negatívny vplyv na ekológiu vidieckej krajiny. 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 221.3 možno konštatovať, že platnosť 
tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
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Súhrnný výsledok testovania hypotéz stanovených pre opatrenie 221 je zosumarizovaný v nasledujúcej 
tabuľke: 

Hypotéza číslo Záver z testovania hypotéz 

POTVRDENÁ ČIASTOČNE 
POTVRDENÁ 

NEPOTVRDENÁ 

č.221.1 - - X 

č.221.2 X - - 

č.221.3 X - - 

Testovaním hypotéz bolo zistené, že opatrenie 221 prispelo k sekvestrácii uhlíka v pôde. Vytvorené 
finančné nástroje motivovali subjekty zapojené do opatrenia, aby v ňom zotrvali a starali sa dlhodobo o 
založené lesné porasty. Naproti tomu sa testovaním hypotézy č. 221.1 preukázalo, že opatrenie ako 
celok nepatrí k prioritným pre poľnohospodársku komunitu a nebolo dostatočne atraktívne, aby získalo 
taký počet žiadateľov, ktorí by naplnili početne a hektárovo stanovený rozsah plánovaných 
ukazovateľov (tento plán pritom nebol ambiciózny). 

 
Zodpovedanie spoločných hodnotiacich otázok 

HO č.16 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia? 

Hodnotiace kritériá:  

Vytvorenie lesných území významných z hľadiska ochrany ŽP 

Ukazovateľ pre kritérium: 
Podporená výmera zalesnenej pôdy (ha), v rozdelení podľa: 

a) zlepšenia biodiverzity (výmera v ha 255 a podiel v % 100) = 255 ha 
- ochrana voľne žijúcich druhov alebo biotopov  

b) zlepšenia kvality vody (výmera v ha 255 a podiel v % 100) = 255 ha 
- zníženie koncentrácie živín N, P a pesticídov  
- znížený transport kontaminantov do vodonosných horizontov  

c) zmiernenia klimatickej zmeny (výmera v ha 255 a podiel % 100) = 255 ha  

d) zlepšenia kvality pôdy (výmera v ha 255 a podiel v % 100) = 255 ha 

Zvýšenie/udržanie populácie vybraných druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine 

Ukazovateľ pre kritérium: 
Zvrátenie poklesu biodiverzity – zmena trendu znižovania biodiverzity meraná populáciou 
vybraných druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine (index populačného trendu vybraných 
druhov vtákov v poľnohospodárskej krajine, zmena v % a doplnený o kvalitatívne posúdenie) 

Zamedzenie stratám živín z pôdy do vodonosných horizontov pôdy  

Ukazovateľ pre kritérium: 
Zlepšenie kvality vody – kvantitatívna zmena v GNB odhadovanej bilancii živín N, P na 
poľnohospodárskej pôde (kg N, P na ha) 
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Produkcia obnoviteľnej energie 

 Ukazovateľ pre kritérium 
 Zmiernenie klimatickej zmeny  

- produkcia obnoviteľnej energie zo zalesnenia 
- zhodnotenie trendu v odhadovanej tvorbe skleníkových plynov (kg NH4 a CO2) 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku č.16: 

Pri odpovedi na otázku, či opatrenie 221 prispelo k zlepšeniu stavu životného prostredia (ako a do akej 
miery), je možné využiť argumenty, ktoré prinieslo testovanie hypotéz. Z tohto testovania vyplynulo, že 
opatrenie 221 prispelo a naďalej bude prispievať k sekvestrácii uhlíka v pôde. Finančné nástroje tohto 
opatrenia motivovali subjekty, ktorých projekty boli finančne podporené, aby v tomto záväzku zotrvali a 
starali sa dlhodobo o založené lesné porasty.  

 
ZMIERNENIE DÔSLEDKOV KLIMATICKEJ ZMENY 

Sekvestrácia uhlíka je jedným z najvýznamnejších ekologických prínosov tohto opatrenia. Podľa vedeckej 
literatúry (napr. Bielek, P. 2007) je sekvestrácia uhlíka v pôde pokrytej lesmi o 2,77 tony/ha každý rok vyššia 
ako sekvestrácia na ornej pôde. Opačne pri premene lesných spoločenstiev na ornú pôdu sa sekvestrácia 
uhlíka zníži až o 7 ton na hektár a rok. Toto sú významné čísla, ktoré majú svoj pozitívny vplyv aj keď ide 
iba o plochu 255 ha. Týmto spôsobom dochádza aspoň čiastočne k tlmeniu negatívnych dôsledkov 
globálnej klimatickej zmeny na vidiecku krajinu. 

ZVYŠOVANIE BIODIVERZITY V KRAJINE 

Vytváranie nových biotopov a zlepšovanie podmienok pre chránené druhy rastlín a živočíchov (najmä 
vtáčích druhov) je tiež jeden z výrazných prínosov tohto opatrenia a to aj napriek výmere iba 255 ha. Zmena 
spoločenstva z poľnohospodárskej kultúry na lesné spoločenstvo automaticky prináša vyššiu biodiverzitu 
rastlinných a živočíšnych druhov. Súčasne vytvára aj podmienky na ďalšiu pozitívnu dynamiku biotopu 
(migrácia ďalších druhov) už len z jednoduchého dôvodu, že lesné spoločenstvá (aj keď umelo založené) 
majú „rubnú dobu“ niekoľko desiatok rokov (niekedy až 100 rokov). Čo je doba, počas ktorej sa lesný 
ekosystém trvalo vyvíja a nemení sa od základu v ročných cykloch (prípadne ešte v kratších rotačných 
cykloch), tak ako je tomu pri poľnohospodárskych kultúrach. Z tohto pohľadu je prínos opatrenia 221 na 
zlepšenie životného prostredia nepopierateľný, aj keď sa opatrenie realizovalo na relatívne malej ploche 
255 ha. Aj na takej malej ploche možno očakávať výrazne pestrejšie biotopy a výrazne stabilnejší 
ekosystém, ako tomu bolo v čase, keď sa územie využívalo na intenzívne poľnohospodárstvo. K tejto 
argumentácie nie je možné použiť žiadne kvantitatívne argumenty (čísla), lebo vzhľadom na malé výmery 
zalesnených území (a ich fragmentáciu) sa nedá použiť konverzia či extrapolácia existujúcich regionálnych 
či globálnych dát tohto charakteru. Z pohľadu kvalitatívnych vstupov a argumentov je však pozitívny vplyv 
opatrenia 221 na zvýšenie biodiverzity a zlepšenie životného prostredia v agrárnej krajine 
nespochybniteľný. 

ZMIERŇOVANIE RIZÍK ZÁPLAV A ERÓZIE PÔDY  

Na územiach, kde prišlo ku konverzii ornej pôdy či trvalého trávneho porastu na lesné spoločenstvo je 
nespochybniteľné, že sa zmiernili riziká záplav a erózie pôdy. Lesné spoločenstvá výrazne silnejšie viažu 
svojou koreňovou sústavou pôdu a bránia erózii. Rovnako lesy majú niekoľkonásobne vyššiu schopnosť 
zadržiavať vodu a spomaľovať je kolobeh v krajine než je tomu pri poľnohospodárskom území. Je 
nespochybniteľné, že aj relatívne malá výmera lesov, aj keď je fragmentovaná v poľnohospodárskej 
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krajine, dokáže plniť úlohu stabilizačného faktora brániaceho pôdnej erózii a súčasne dokáže spomaľovať 
kolobeh vody v prírode a spomaľuje povrchový odtok dažďových vôd, čím zmenšuje riziko záplav a vodných 
erózií. Napriek tomu, že opatrenie 221 sa realizovalo iba na výmere 255 ha, je pozitívny vplyv tohto 
opatrenia na zmierňovanie rizík erózie, záplav a stabilizáciu pôdy nepopierateľný. Podstatným je 
argument, že pozemky, ktoré boli v rámci tohto opatrenia zalesnené, sú definované ako erózne územia s 
vysokým rizikom destabilizácie pôd a ako územia s rizikom vodnej erózie. Preto boli zaradené do 
národného zoznamu poľnohospodárskych pozemkov vedených v LPIS, ktoré sa majú zalesniť.  

PRÍSPEVOK K PRODUKCII BIOMASY NA ENERGETICKÉ ÚČELY  

Tento príspevok je doplnkovým ekologickým bonusom v opatrení 221. Lesné spoločenstvá založené na PPF 
sa v priebehu najbližších 20-30 rokov môžu stať aj efektívnym zdrojom lesnej biomasy využiteľnej v 
energetike (výroba tepla, výroba elektriny). Substitúcia ekologicky nevhodných médií (napr. hnedé uhlie, 
ropné produkty a pod.) energetickou drevnou štiepkou ako ekologickou trvalo sa obnovujúcou surovinou 
je nespochybniteľným ďalším ekologickým prínosom opatrenia 221. Benefity z takejto produkcie biomasy 
nie sú okamžitými prínosmi, ale sú potenciálnym prínosom, ktorý bude možné začať využívať v horizonte 
niekoľkých desiatok rokov.  

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

 Ukazovateľ pre kritérium: 

Odpoveď na hodnotiaciu otázku č.20: 

Účinky na iné ciele alebo osi neboli zistené. 
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224 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda 

Úvod 

V rámci OSI 2 kládla SWOT analýza, uvedená v programovom dokumente, dôraz na nasledujúce 
nedostatky v životnom prostredí vidieckych oblastí: 

 kontaminácia alebo potenciálna kontaminácia vodných zdrojov dusičnanmi z poľnohospodárstva 

 vysoký podiel pôd ohrozených eróziou a inou formou degradácie; 

 úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov 

 nedostatočné povedomie farmárov a lesníkov o negatívnych vplyvoch na zložky životného 
prostredia v súvislosti s nesprávnym hospodárením; 

OS 2 mala nasledovné priority: 

 Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s 
vysokou prírodnou hodnotou  

 Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd  

 Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy  

 Zmiernenie dôsledkov klimatických zmien 
Do skupiny opatrení v rámci OS 2 patrilo aj opatrenie M224 „Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná 
pôda“. V nadväznosti na analýzu SWOT a zadefinované potreby bol v programe pre opatrenie 224 
stanovený nasledovný operačný cieľ: 

 Pomôcť súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam pri riešení špecifického znevýhodnenia 
vyplývajúceho z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 (5. stupeň ochrany). 

Tento cieľ sa mal dosiahnuť hlavne prostredníctvom podporovanej aktivity: 
Obhospodarovanie lesných pôd na územiach NATURA 2000 – spadajúcich do 5. stupňa územnej ochrany 
podľa podmienok stanovených pre podporu, tj. nezasahovať do lesného porastu a nepoškodiť vegetačný 
a pôdny kryt. 

Parciálne ciele 
- Pozitívny vplyv na biodiverzitu  
- Ochrana kvality vody 
- Zmiernenie negatívneho vplyvu klimatických zmien 

Podpora bola smerovaná do oblasti súvislej sústavy NATURA 2000 v 5. stupni ochrany prírody       s cieľom 
chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a územia s vysokou prírodnou hodnotou. 

Podpora (kompenzácia) v rámci opatrenia 224 sa poskytovala v súlade s článkom 46 nariadenia Rady (ES) 
č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV). Účelom bolo kompenzovanie špecifického znevýhodnenia vyplývajúceho zo 
zavedenia smerníc pre sústavu NATURA 2000 (5. stupeň ochrany prírody).  

Opatrenie 224 bolo koncipované v súlade s Národným lesníckym programom SR, pričom ide o náhradu 
straty príjmu súkromných vlastníkov lesov za obmedzenie lesníckej činnosti vyplývajúce z územnej 
ochrany. Podpora osobitných metód manažmentu lesníckych činností na územiach NATURA 2000 mala 
prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu 
a územia s vysokou prírodnou hodnotou.  

Podpora mala charakter platby na plošnú jednotku a poskytovala sa na 1 ha lesných pozemkov, ktoré sa 
nachádzajú v ÚEV a súčasne v nich platí 5. stupeň ochrany prírody. 
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Základná intervenčná logika pre toto opatrenie bola založená za finančnej kompenzácii strát, ktorú utrpia 
vlastníci lesov v 5. stupni ochrany prírody tým, že vo svojich lesoch nebudú vykonávať žiadnu 
lesohospodársku činnosť. Týmto spôsobom zabezpečia ochranu cenných biotopov Natura 2000 s vysokou 
biodiverzitou a prírodnými hodnotami. Súbežne bude touto činnosťou priaznivo ovplyvnená kvalita vôd, 
zmiernia sa dôsledky klimatickej zmeny a prispeje to k udržaniu lesného územia s vysokou prírodnou 
hodnotou.  

Realizovaním plánovaných intervencií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 224 prispieť k 
cieľu Oi 2: „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dosahom na životné 
prostredie, prírodu a vzhľad krajiny “. 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah medzi 
potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie odpovedá 
plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  

Programové potreby vzťahujúce sa 
na opatrenie 224 

- Posilnenie ekologickej stability území NATURA 2000 
nachádzajúcich sa na lesnom pôdnom fonde 

- Zachovanie biodiverzity a zmiernenie dôsledkov globálnej 
klimatickej zmeny na vybraných lesných územiach (územia 
NATURA 2000 – 5. stupeň ochrany)  

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, resp. postupy, prostredníctvom ktorých sa 
mali očakávané zmeny dosiahnuť 

- Zabezpečenie režimu bez 
zásahu v lesoch patriacich 
do sústavy NATURA 2000 
(5. stupeň ochrany) 

Podpora lesníckych subjektov, ktoré prijali na seba záväzok 
bezásahového režimu na územiach NATURA 2000 

- Zachovanie vysokej úrovne 
biodiverzity vo vidieckej 
krajine podporovaním 
priaznivého stavu biotopov, 
zaradených do sústavy 
NATURA 2000 

Udržiavanie lesných území s vysokou prírodnou hodnotou a 
prispenie k zmierneniu klimatických zmien  

 

Realizácia opatrenia  

Opatrenie 224 bolo realizované prostredníctvom oznámení od r. 2007 a žiadosti o platbu sa prijímali 
každoročne. Za celé programové obdobie bolo kumulatívne podporených 123 lesníckych subjektov s 
deklarovanými výdavkami na opatrenie na úrovni 5 173 tis. EUR z verejných zdrojov (zdroje EPFRV: 4 125 
tis. EUR) a to v sledovanom období od 1.1.2007 do 31.12.2015. Počet žiadateľov, výmera a platby sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. č. 224/1: Vyplatená podpora v období 1.1.2007 – 31.12.2015 

Región Počet podporovaných Podporovaná lesná Verejné výdavky (tis. EUR) 

 lesných hospodárstiev pôda (ha) EPFRV SPOLU 

Oblasť konvergencie 122 18 932,18 4 094 5 118 

Mimo oblasť konvergencie 1 199.86 31 55 

SPOLU 123 19 132,04 4 125 5 173 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA 

 
Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Predpokladaný rozsah podľa monitorovacích ukazovateľov: 
- počet podporovaných subjektov, cieľ 2007 – 2013 = 150 
- podporená výmera, cieľ 2007 – 2013 = 30 000 ha lesných pozemkov 
- výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu, 5. stupeň ochrany prírody, cieľ     2007 – 2013 = 

30 000 ha lesných pozemkov. 
NATURA 2000: Národný zoznam – 471 328 ha súkromnej lesnej pôdy, predmet podpory – 30 000 
ha lesnej pôdy v 5. stupni ochrany prírody. 

Skutočnosť:  
- počet podporovaných subjektov = 123 
- podporená výmera porastovej plochy, cieľ 2007 – 2013 = 19 132 ha lesných pozemkov 
- výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu, 5. stupeň ochrany prírody, cieľ     2007 – 2013 = 

19 132 ha lesných pozemkov. 

Vyhodnotenie výstupov a výsledkov v čase spracovania údajov:  
- počet poberateľov podpory – plnené na 82 % 
- podporená výmera porastovej plochy – plnené na 64 %. 

Počet prijatých žiadostí o platbu: 132, počet zamietnutých žiadostí: 9, počet schválených žiadostí: 123. 
Vyplatené prostriedky: 5 173 tis. EUR 

Z plánovaného počtu 150 podporených lesníckych subjektov bolo za celé obdobie implementácie opatrenia 
podporených 123 subjektov čo je 82%. Ako náhrada straty príjmu súkromných vlastníkov lesov sa 
kompenzácia vyplatila na výmeru 19 132,04 ha, čo je však iba 64% plánovanej výmery jedinečných lesných 
oblastí NATURA 2000. V rámci opatrenia boli vyplatené verejné prostriedky zo všetkých zdrojov vo výške 5 
173 tis. EUR (100% alokovaných zdrojov). 

Podporených mohlo byť 30 000 ha lesnej pôdy, ktorá patrí do 5. stupňa ochrany (kvantifikovaná cieľová 
hodnota), kde platí zákaz zasahovania do lesného porastu a poškodenia vegetačného a pôdneho krytu. Do 
opatrenia neboli zaradené lesné porasty v 5. stupni ochrany, v ktorých orgán ochrany prírody udelil výnimku 
zo zákazu alebo súhlas na vykonanie činností. Podpora nebola poskytnutá, ak mal žiadateľ súčasne 
poľnohospodársku činnosť a neplnil dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky a požiadavky 
hospodárenia a zákonné požiadavky na hospodárenie v celom podniku. Výnimky pravdepodobne znížili 
účinnosť opatrenia a záujem súkromných vlastníkov o náhradu príjmu. 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy Výsledky Stanovené 
cieľové 
hodnoty  

Výsledky 2 Dosahy 
 

Podpora režimu bez zásahu ako 
nástroja ochrany prírody na 
územiach NATUR 2000 (5. 
stupeň ochrany) na lesnom 
pôdnom fonde.  
 
 

Podporená 
výmera lesného 
pôdneho fondu 
v ha  
 

19 132 ha Podpora 
biodiverzity na 
územiach NATURA 
2000 

Chránené biotopy  

Podpora lesných území s 
úspešnou starostlivosťou o 
krajinu. 
 

Podporená 
výmera lesných 
území v ha  
 
 

19 132 ha  Znižovanie 
negatívnych 
dôsledkov 
globálnej 
klimatickej zmeny 

Sekvestrácia uhlíka 
– porovnanie 
horské lesy a 
bezlesie x ha 

 

Posúdenie príspevku opatrenia 224 k očakávaným zmenám  

 

 

 

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov 
a identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov 
u prijímateľov 
berúc do úvahy 
externé činitele, 
ktoré môžu znížiť 
príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Zabezpečenie režimu 
bez zásahu v lesoch 
patriacich do sústavy 
NATURA 2000 (5. 
stupeň ochrany) 

   X   Pri tomto opatrení 
sa bezzásahový 
režim aplikoval až 
na výmere 19 132 
ha lesov v 5. stupni 
ochrany 

Zachovanie vysokej 
úrovne biodiverzity vo 
vidieckej krajine 
podporovaním 
priaznivého stavu 
biotopov zaradených do 
sústavy NATURA 2000 

 X     HNV územie, ktoré 
vyžaduje ochranu a 
podporu 
biodiverzity má 
výmeru 464 tis. ha z 
tohto pohľadu malo 
opatrenie dosah iba 
na 4,1% tohto 
územia  
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Z H O D N O T E N I E:  

Na základe analýzy údajov a vstupov definovaných v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu možno 
konštatovať, že spôsob implementácie opatrenia 224 bol efektívny, správne manažovaný a priniesol 
adekvátne ekologické prínosy vopred zadefinované v tomto opatrení. 

Možno konštatovať, že zvolený spôsob oznámenia o možnosti vstupu do tohto záväzku a priebežné 
vyplácanie podpôr na ročnej báze vytvárali dostatočný časový a finančný rámec pre naplnenie tohto 
opatrenia. 

Nižší počet subjektov, ktoré sa do opatrenia zapojili a nižšia výmera podporených území ako sa plánovalo, 
naznačujú mierne nedostatky v manažovaní opatrenia. Táto skutočnosť môže mať nasledovné dôvody. 
Jednak sa lesnícke subjekty hospodáriace na územiach s 5.stupňom ochrany prvýkrát stretli s podporou 
(kompenzáciou) pre svoje územia, čo prirodzene vyvolávalo veľa nejasností a pomalšiu reakciu subjektov 
na oznámenie. Na druhej strane, časť potenciálnych poberateľov tejto podpory o jej pridelenie 
nepožiadalo, lebo dostalo výnimku od Ministerstva životného prostredia na výkon lesníckych činností na 
územiach s 5. stupňom ochrany. Keďže ekonomický efekt z obhospodarovania smrekových horských lesov 
(väčšina území s 5. stupňom ochrany) je výrazne vyšší ako kompenzácia režimu bez zásahu vyplácaná 
prostredníctvom opatrenia 224, logicky sa lesnícke subjekty rozhodli pre využitie výnimky od MŽP SR a nie 
o požiadanie kompenzácie cez Opatrenie 224. Súčasne vlastníci lesov považovali administrovanie tohto 
opatrenie za zbytočne komplikované (zložitá administrácia od žiadosti až po platbu). 

Porovnanie dosiahnutých hrubých výsledkov s cieľovými ukazovateľmi výstupu pre opatrenie 224 
naznačujú, že vyváženosť výstupov bola dodržaná, finančné rámce opatrenia boli dostatočné, keďže 
neprišlo ani k ich plnému využitiu, pritom neboli odmietnuté žiadne žiadosti z dôvodu nedostatku 
finančných zdrojov. 

Z analyzovaných výstupov je evidentné, že realizáciou tohto opatrenia sa vytvorili predpoklady aj pre 
naplnenie kvalitatívnych – ekologicky zameraných cieľov tohto opatrenia. Vysoké sú najmä odhadované 
pozitívne dosahy opatrenia na ekologickú stabilitu lesných spoločenstiev, priaznivý stav biodiverzity v 
územiach Natura 2000, na ktorých sa toto opatrenie realizovalo a v neposlednom rade aj pozitívny efekt 
opatrenia na znižovanie negatívnych dôsledkov globálnej klimatickej zmeny. 

 
Definícia hypotéz 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 224, ktorá vychádzala z cieľa opatrenia a možno ju 
definovať ako „Pomoc súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam pri riešení špecifického 
znevýhodnenia vyplývajúceho z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 (5. stupeň ochrany)“, 
čo má súčasne podporiť aj ekologickú stabilitu lesnej krajiny a prispieť k zlepšeniu stavu biodiverzity a 
zníženiu negatívnych vplyvov globálnej klimatickej zmeny na vidiecku krajinu, bola v praxi hodnotená 
testovaním nasledovných hypotéz: 

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

č.224.1 Podpora 
motivovala vlastníkov 
lesov plniť zámery 
ochrany prírody 

Počet zapojených 
subjektov 
 

Porovnanie 
plánovaného s 
realizovaným 
stavom 
 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusovú 
skupinu lesné 
hospodárstvo 

Analýza NLC 

č.224.2 
Kompenzačné platby 
mali pozitívny vplyv 

Výmera územia 
NATURA 2000 (ha), 

Porovnanie 
celkovej výmery 
územia NATURA 

- Analýza NLC 
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na ochranu území 
NATURA 2000 

na ktorú sa vyplatila 
kompenzácia 
 

2000 s výmerou 
území, na ktoré sa 
vyplatila 
kompenzácia 

č.224.3 Priaznivý stav 
biotopov v 5. stupni 
ochrany by sa 
nedosiahol bez 
finančnej 
kompenzácie pre 
vlastníkov lesov 

Hodnotenie ochoty 
vlastníkov a správcov 
lesného majetku 
dobrovoľne 
zabezpečovať úlohy 
ochrany prírody 

Úroveň ochoty 
neštátneho 
lesníckeho sektoru 
dobrovoľne plniť 
úlohy ochrany 
prírody 
 

Dotazníkový 
prieskum/ 
Fókusová 
skupina pre  
lesné 
hospodárstvo 

Analýza NLC 

 

Testovanie hypotéz  

Hypotéza č. 224.1 Podpora motivovala vlastníkov lesov plniť zámery ochrany prírody  

Hypotéza č. 224.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy na základe údajov z 
databázy PPA a z dotazníkového prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo. Platnosť 
hypotézy sa testovala porovnávaním realizovaného stavu s plánovaným stavom. 

Tab. č. 224/2: Účinky opatrenia 224 na motivovanie vlastníkov lesov plniť zámery ochrany prírody 

Ukazovateľ Plánovaný stav Dosiahnutý stav % plnenia plánu 

Počet zapojených subjektov do opatrenia 
224 

150 subjektov 123 subjektov 82 % 

Zdroj: PPA 

 
Dotazníková otázka Zabezpečilo opatrenie 224 akceptovateľnú mieru finančnej kompenzácie pre 

neštátny lesnícky sektor? 

Odpoveď ÁNO NIE Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 3,3 % 83,3 % 13,3 % 

Doplňujúca 
dotazníková otázka 

Ak je odpoveď „NIE“ špecifikujte, v čom bol problém. 

Platba Natura 2000 neprospieva cieľom rozvoja vidieka - pasívne opatrenie 
negeneruje rozvoj, konzervuje stav. Platba z európskych zdrojov, ktorá mala byť 
doplnkovým zdrojom financovania, na národnej úrovni nahradila nedostatočné 
vyplácanie majetkovej ujmy 

70% 

Natura a obmedzenia sú vo všetkých stupňoch ochrany prírody a tam kompenzácie 
nie sú vôbec, v 5. stupni ochrany prírody - (1% lesov) nedostatočne kryje straty 
spôsobujúce i v susedných hospodárskych lesoch - premnožený hmyz sústavne 
likviduje lesy na Slovensku a ich vlastníkom vytvára straty na kvalite drevnej hmoty, 
škody a zvýšené náklady na vykonávanie opatrení 

3,3 % 

Nízke finančné odškodné 3,3 % 

V nastavení celého systému, z prostriedkov EÚ je snaha kompenzovať ujmy súvisiace 
s vyhlasovaním V. stupňa ochrany, ktoré musia byť zároveň aj v 5. stupni ochrany. 

3,3 % 

Žiadna odpoveď 20 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Na základe výsledkov kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej tabuľke bolo 
zistené, že počet zapojených subjektov do tohto opatrenia bol nižší ako plánovaný zámer a naplnil sa iba 
na 82%. Pritom v dotazníkovom prieskume sa až 83,3% respondentov vyjadrilo, že opatrenie 224 
nezabezpečovalo dostatočnú mieru finančnej kompenzácie pre neštátny sektor a teda nemotivovalo 
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vlastníkov lesov vstupovať do tohto záväzku. Za najnegatívnejší fakt označilo 70 % respondentov 
skutočnosť, že platba Natura 2000 neprospieva cieľom rozvoja vidieka - pasívne opatrenie negeneruje 
rozvoj, konzervuje stav. Platba z európskych zdrojov, ktorá mala byť doplnkovým zdrojom financovania, 
na národnej úrovni nahradila nedostatočné vyplácanie majetkovej ujmy. Z tohto možno dedukovať, že 
nástroj ako taký by bol akceptovateľný, ale len ako doplnková forma k majetkovej ujme. Keďže celé 
opatrenie 224 nebolo takto prepojené (spolufinancovanie medzi PRV a majetkovou ujmou) nemožno 
považovať túto hypotézu ani za prijatú ani za zamietnutú. 

Prekvapujúcim je fakt, že napriek permanentnej nespokojnosti neštátneho lesníckeho sektora s 
obmedzovaním svojich práv na územiach spadajúcich do vyšších stupňov ochrany prírody, sa nenaplnil 
očakávaný počet prijímateľov tejto kompenzácie. Je pravdepodobné, že animozity medzi neštátnym 
lesníckym sektorom a ochranou prírody sú tak veľké, že ich toto opatrenie svojim finančným nástrojom 
nedokázalo preklenúť: To mohol byť dôvod nedostatočnej motivácie lesníckych subjektov. Na začiatku 
formovania tohto opatrenia sa totiž očakávalo, že žiadateľov môže byť výrazne viac ako bol stanovený 
plánovaný počet žiadateľov.  

Vzhľadom na závery kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 224.1 možno konštatovať, 
že platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA IBA ČIASTOČNE. 
 
Hypotéza č. 224.2 Kompenzačné platby mali pozitívny vplyv na ochranu území NATURA 2000 

Hypotéza č. 224.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy na základe údajov z databázy PPA. 
Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním realizovaného stavu s plánovaným stavom. 

Tab. č. 224/3: Účinky opatrenia 224 na ochranu území NATURA 2000 v 5.stupni ochrany 

Ukazovateľ Dáta 

Celková výmera území NATURA 200O – 5.stupeň ochrany, na ktorú sa mohla žiadať 
kompenzácia v rámci opatrenia 224 

30 000 ha 

Celková výmery územia NATURA 2000 – 5. stupeň ochrany, na ktorú sa vyplatila 
podpora v rámci opatrenia 224 

19 132 ha 

 63,8 % 
Zdroj: PPA 

Na základe výsledkov kvantitatívnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej tabuľke je zrejmé, že z 
plánovaného rozsahu územia NATURA 2000, na ktoré sa vzťahovala možnosť získania kompenzačnej platby 
za bezzásahový režim, sa záväzkami pokrylo 63,8 % tohto územia. V absolútnych číslach je to 19 132 ha. 
Znamená to, že na výrazne rozsiahlom území sa prostredníctvom opatrenia 224 podarilo zabezpečiť 
bezproblémovú realizáciu režimu bez zásahu ako hlavného strategického nástroja ochrany prírody na 
území NATURA 2000 s 5. stupňom ochrany prírody. V podstate to znamená, že kompenzačná platba mala 
pozitívny vplyv na viac ako polovicu územia (63,8 %) NATURA 2000 v 5. stupni ochrany. 

Vzhľadom na závery analýzy testovania hypotézy č. 224.2 možno konštatovať, že platnosť tejto hypotézy 
sa POTVRDILA. 
 
Hypotéza č. 224.3 Priaznivý stav biotopov v 5. stupni ochrany by sa nedosiahol bez finančnej 
kompenzácie pre vlastníkov lesov. 

Hypotéza č. 224.3 bola overená prostredníctvom kvalitatívnej analýzy na základe údajov z dotazníkového 
prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo.  
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Tab. č. 224/4: Účinky opatrenia 224 na priaznivý stav biotopov NATURA 2000 v 5.stupni ochrany 

Dotazníková otázka Koľko subjektov neštátnych lesov by realizovalo bezzásahový režim na 
svojom majetku aj bez finančnej kompenzácie?  

Odpoveď Žiadny 
subjekt 

do 10 % ¼ ½ Všetky Žiadna 
odpoveď 

Percentuálny podiel 76,7 % 0 % 3,3 % 0 % 6,7 % 3,3 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Na základe výsledkov kvantitatívnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej tabuľke je zrejmé, že 76,7% 
respondentov dotazníkového prieskumu potvrdilo, že neštátni vlastníci lesa by bez finančnej kompenzácie 
poskytnutej prostredníctvom opatrenia 224 dobrovoľne nerešpektovali požiadavku na  bezzásahový režim 
na lesnom majetku na území NATURA 2000 (5. stupeň ochrany). 

Z tohto vyhodnotenia vyplýva, že bez „finančného nástroja“, ktorý sa implementoval cez opatrenie 224, 
by sa nepodarilo zabezpečiť priaznivý stav biotopov NATURA 2000 v 5. stupni ochrany, lebo vlastníci lesov 
by neakceptovali bezzásahový režim a rôznymi spôsobmi by sa snažili nerealizovať požadovaný prístup 
(žiadosti o výnimky, súdne spory, protesty ...). Z uvedeného teda vyplýva, že zavedenie takéhoto 
finančného mechanizmu prispieva k zabezpečeniu priaznivého stavu biotopov v 5.stupni ochrany. 

Vzhľadom na závery analýzy testovania hypotézy č. 224.3 možno konštatovať, že platnosť tejto hypotézy 
sa POTVRDILA. 

Súhrnný výsledok testovania hypotéz stanovených pre opatrenie 225 je zosumarizovaný v nasledujúcej 
tabuľke: 

Hypotéza číslo Záver z testovania hypotéz 

POTVRDENÁ ČIASTOČNE 
POTVRDENÁ 

NEPOTVRDENÁ 

č.1 - X - 

č.2 X - - 

č.3 X - - 

Testovaním hypotéz bolo zistené, že opatrenie 224 prispelo k priaznivému stavu lesných biotopov v 5. 
stupni ochrany a to vďaka kompenzačným platbám za obmedzenia súvisiace s nevykonávaním 
hospodárskej činnosti na lesnom majetku. Testovanie hypotéz tiež potvrdilo, že tieto platby pomohli 
zabezpečiť bezproblémové dodržanie režimu bez zásahu na viac ako 50 % všetkej plochy, ktorú pokrýva 
Natura 2000 v 5. stupni ochrany. Naproti tomu testovanie iba čiastočne potvrdilo hypotézu, že finančná 
kompenzácia motivovala vlastníkov lesa plniť zámery ochrany prírody.  

 
Zodpovedanie spoločných hodnotiacich otázok 

HO č.16 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia? 

Zachovanie/zvýšenie hospodárenia na lesnej pôde na územiach NATURA 2000 

Ukazovateľ pre kritérium: 
Výmera úspešne využívanej lesnej pôdy prispievajúca k:  

a) zlepšeniu biodiverzity (výmera v ha 19 132 a podiel v 100%)  
- ochrana voľne žijúcich druhov alebo biotopov  

b) zlepšeniu kvality vody (výmera v ha 19 132 a podiel v 100%)  
- zníženie koncentrácie živín N, P a pesticídov  
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- znížený transport kontaminantov do vodonosných horizontov  

c) zmierneniu klimatickej zmeny (výmera v ha 19 132 a podiel 100%)  

d) zlepšeniu kvality pôdy (výmera v ha 19 132 a podiel v 100%)  
- zníženie erózie (vodná, veterná, obrábanie pôdy)  

e) zabráneniu marginalizácie územia a opúšťaniu pôdy (výmera v ha 19 132 a podiel v 100%) 
„Bol to les v 5.stupni ochrany a ostal to les v 5.stupni ochrany“  

Zvýšenie/udržanie území s vysokou prírodnou hodnotou  

Ukazovateľ pre kritérium: 
 Udržanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou hodnotou 

- zmeny v lesných územiach s vysokou prírodnou hodnotou (HNV4 a HNV5) 

Znečistenie vody nitrátmi a pesticídmi  

Ukazovateľ pre kritérium: 
Zlepšenie kvality vody 

- zmena obsahu nitrátov a pesticídov v povrchových a podzemných vodách 

Znečistenie ovzdušia - emisie skleníkových plynov 

Ukazovateľ pre kritérium: 
Zmiernenie klimatickej zmeny 

- zhodnotenie trendu v odhadovanej tvorbe skleníkových plynov 
- produkcia obnoviteľnej energie 

 

Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 16: 

Pri odpovedi na otázku, ako a do akej miery prispelo opatrenie 224 k zlepšeniu stavu životného prostredia“ 
je nutné najskôr uviesť argumenty, ktoré prinieslo testovanie hypotéz ako rámcovú odpoveď na 
definovanú otázku. Následne je nutné túto otázku zodpovedať postupne z pohľadu vplyvu opatrenia na 
zlepšenie biodiverzity ako aj na stav populácií voľne žijúcich vtákov, na zmierňovanie dôsledkov zmeny 
klímy, na znižovanie koncentrácie dusíka a síry v lesnej pôde, ale aj s pohľadu zníženia množstva pesticídov 
v lesnom prostredí a v neposlednom rade aj z pohľadu príspevku tohto opatrenia k produkcii obnoviteľných 
zdrojov energie. 

Testovaním hypotéz sa potvrdilo, že opatrenie 224 prispelo k priaznivému stavu lesných biotopov v 5. 
stupni ochrany prostredníctvom kompenzačných platieb. Tieto nepriamo zabezpečili aplikáciu režimu bez 
zásahu na týchto územiach, ako ekologicky najvhodnejšieho mechanizmu na zabezpečenie priaznivého 
stavu najcennejších biotopov v rámci Natura 2000. Tento efekt, spolu so skutočnosťou, že toto opatrenie 
sa uplatňovalo na viac ako 19 tisíc hektároch cenných lesných ekosystémov výrazne prispelo k zachovaniu 
alebo zlepšeniu priaznivého stavu lesných biotopov. V konečnom dôsledku možno konštatovať, že 
opatrenie 224 prispelo k zlepšeniu stavu životného prostredia. Na potvrdenie tohto záveru slúži aj 
vyhodnotenie nasledovných kritérií a ukazovateľov. 

Implementácia opatrenia 224 mala pozitívny vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia a prispela k 
nasledovným pozitívnym efektom: 

 k zlepšeniu biodiverzity na výmera 19 132 ha 

 k posilneniu ochrany voľne žijúcich druhov šeliem a vtákov a k ochrane biotopov  
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 k zlepšeniu kvality vody vplyvom lesa o výmere 19 132 ha 

 k zníženiu koncentrácie živín N, P a pesticídov  

 k zmierneniu klimatickej zmeny na výmere 19 132 ha  

 k udržaniu kvality lesnej pôdy na výmere 19 132 ha  

 k zníženie vodnej erózie na lesnom pôdnom fonde  

 k zabráneniu marginalizácie územia a opúšťaniu pôdy na výmera 19 132 ha  

STATUS ÚZEMIA: „Bol to les v 5. stupni ochrany a ostal to les v 5. stupni ochrany“  

ZLEPŠENIE BIODIVERZITY - NATURA 2000 A CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA  

Opatrenie 224 bolo lokalizované špeciálne do oblastí vyhlásených ako prísne chránené územia v 5. stupni 
ochrany, ktoré sú súčasne začlenené do území európskeho významu Natura 2000. Vzhľadom na fakt, že 
ide o lesy osobitného určenia a často aj o lesy ochranné s vodoochrannou, pôdu chrániacou a protieróznou 
funkciou, je ich príspevok k ochrane biodiverzity či už ide o ochranu biotopov alebo jednotlivých druhov 
vždy vysoký. 

Rámcovo možno konštatovať, že podiel ochranných lesov v chránených územiach je vyšší, než ich celkový 
podiel z lesov Slovenska. Na chránených územiach, vrátane chránených vtáčích území, sa nachádza až 260 
500 ha ochranných lesov, čo predstavuje viac ako 24 % lesnej výmery. V rámci celého Slovenska tento údaj 
dosahuje iba hodnotu 17% (Kulla a kol., 2015, NLC Zvolen). 

Obr. č. 224/1: Územia s vysokou prírodnou hodnotou v rámci Slovenskej republiky (stav k 31.12.2014)  

 

Zdroj údajov: NLC, ŠOP SR 
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Obr. č. 224/2: Územia, kde sa realizovali opatrenia osi 2 PRV 2007–2013 (stav k 31.12.2014)  

 

Zdroj údajov: NLC, PPA 

V lesných spoločenstvách je možné použiť na hodnotenie príspevku opatrenia k zlepšeniu stavu 
biodiverzity ukazovateľ „vývoja populácií vzácnych druhov voľne žijúcich zvierat ako aj zastúpenia 
pôvodných lesných drevín“. 

Z tohto pohľadu sú najvýznamnejším ukazovateľov biodiverzity voľne žijúce šelmy ako medveď, vlk a rys. 
Ich prirodzený areál je situovaný práve do cenných horských biotopov, kde sa implementovalo aj opatrenie 
224. Čím menej sa v týchto biotopoch vykonáva intenzívna hospodárska činnosť, tým menej rušivých 
faktorov ovplyvňuje prirodzené chovanie a život vzácnych, resp. chránených druhov veľkých šeliem. V tejto 
súvislosti je dôležitá informácia o vývoji populácií (populačnej hustoty) týchto druhov na územiach, kde sa 
implementovalo opatrenie 224. V systematicky viac zalesnených územiach, kde sa vykonávajú sledované 
opatrenia, je hustota veľkých šeliem prirodzene vyššia v porovnaní so slovenským priemerom. Najmä 
bezzásahový režim v lokalitách NATURA 2000 poskytuje veľkým šelmám priestor na pokojné a bezpečné 
vyvedenie a odchov mláďat. Populačná hustota veľkých šeliem na Slovensku je v súčasnosti priaznivá. 

O pozitívnom náraste počtu chránených živočíchov (veľkých šeliem) svedčia aj číselné údaje uvedené v 
nasledujúcej tabuľke. Rovnako aj grafické znázornenie rozdielu v početnosti týchto druhov na územiach, 
kde sa implementovali opatrenia 224, 225 a 226.  
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Tab. č. 224/5: Prehľad početnosti sledovaných druhov živočíchov v absolútnych a relatívnych jednotkách odvodené z 
údajov oficiálnej poľovníckej štatistiky 

DRUH rok 
SR Opatrenie 224 

ks ks/km2 ks ks/km2 

Vlk dravý 

2007 1 322 0,03 16 0,09 

2008 1 563 0,03 17 0,10 

2009 1 698 0,03 17 0,09 

2010 1 823 0,04 20 0,11 

2011 2 065 0,04 20 0,11 

2012 2 006 0,04 19 0,10 

2013 2 102 0,04 18 0,10 

2014 2 123 0,04 21 0,12 

Medveď hnedý 

2007 1 739 0,04 35 0,20 

2008 1 939 0,04 36 0,20 

2009 1 940 0,04 35 0,19 

2010 2 001 0,04 37 0,20 

2011 2 067 0,04 32 0,18 

2012 2 080 0,04 35 0,19 

2013 2 069 0,04 35 0,19 

2014 2 062 0,04 35 0,19 

Rys ostrovid 

2007 1 213 0,02 11 0,06 

2008 1 447 0,03 13 0,07 

2009 1 558 0,03 13 0,07 

2010 1 616 0,03 12 0,07 

2011 1 724 0,04 13 0,07 

2012 1 667 0,03 12 0,07 

2013 1 717 0,04 12 0,07 

2014 1 668 0,03 13 0,07 
Zdroj údajov: NLC 
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Zdroj údajov: NLC 

Rovnako dôležitým parametrom biodiverzity lesných spoločenstiev je aj zachovanie pôvodného 
drevinového zloženia a z toho vyplývajúce vyhodnotenie trendu zastúpenia pôvodných lesných drevín 
(smrek, jedľa, smrekovec, borovica, dub, buk). 

Pre hlavné pôvodné dreviny Slovenska (smrek, jedľa, borovica, buk a dub) sa porovnáva vývoj zastúpenia 
na úrovni Slovenska a na úrovni opatrenia 224. Zo všetkých hlavných druhov drevín na úrovni Slovenska 
sa nezaznamenala výraznejšia zmena v zastúpení za roky 2007-2013. Najzastúpenejšou drevinou je buk na 
úrovni okolo 30%, smrek 25%, duby 11%, borovica 7% a jedľa 4%. Najvyššia zmena sa zistila pri smreku, 
ostatné dreviny ako jedľa či borovica boli takmer bez zmeny. Pri buku je situácia iná ako u predchádzajúcich 
druhov, všeobecný trend je mierne vzostupný, s výnimkou prírodných území NATURA 2000, kde je v 
podstate stabilizovaný. Dub je drevina nižších a teplejších polôh. Preto nie je jeho trend z hľadiska vplyvu 
opatrenia 224 na biodiverzitu podstatný. Údaje o vývojových trendoch dvoch najpodstatnejších drevín sú 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 
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Tab. č. 224/6: Vývoj zastúpenia smreka od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku 

Drevina Rok 
Slovensko opatrenie 224 

 %  % 

Smrek 

2007 25,9 47,2 

2008 25,8 47,2 

2009 25,5 47,3 

2010 25,3 47,3 

2011 25,1 47,3 

2012 24,9 47,3 

2013 24,1 47,3 

2014 23,7 46,7 
Zdroj údajov: NLC 

Tab. č. 224/7: Vývoj zastúpenia buka od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku 

Drevina Rok 
Slovensko opatrenie 224 

 %  % 

Buk 

2007 31,2 22,5 

2008 31,4 22,6 

2009 31,6 22,6 

2010 31,8 22,7 

2011 32,0 22,7 

2012 32,2 22,7 

2013 32,7 22,7 

2014 33,0 23,0 
Zdroj údajov: NLC 

 
Ďalším významným ukazovateľom trendov biodiverzity je vývoj početnosti vtáčích druhov. 

Podľa SOS/BirdLife Slovakia – Ridzoň, J. et al. (2016) z vyhodnotenia trendov početnosti vtáctva na 
Slovensku v rokoch 2005-2015 vyplýva, že zmeny početnosti lesných druhov boli nasledovné. Z 27 
hodnotených druhov bol u dvanástich druhov na národnej úrovni zistený preukazný trend. Stabilný trend 
bol zistený u glezga (Coccothraustes coccothraustes), datľa veľkého (Dendrocopos major), sýkorky uhliarky 
(Parus ater), kolibiarika čipčavého (Phylloscopus collybita). Mierny pokles bol zistený u ľabtušky lesnej 
(Anthus trivialis), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), sojky (Garrulus glandarius), kolibiarika 
sykavého (Phylloscopus sibilatrix), hýľa (Pyrrhula pyrrhula), silný pokles u orešnice (Nucifraga 
caryocatactes). Mierny nárast bol zistený u kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaris) a brhlíka (Sitta 
europaea). U ostatných druhov bol trend klasifikovaný ako neistý, pričom u 10 druhov z týchto bola 
tendencia početnosti klesajúca a u piatich rastúca. 

Celkovo po vyhodnotení indexu zmien početnosti lesných druhov vtáctva vykazuje početnosť klesajúcu 
tendenciu. Oproti roku 2005 sa početnosť všetkých druhov zahrnutých v indexe lesných druhov znížila o 
viac ako 20 %. Je možné, že skutočný pokles bude o niečo miernejší v dôsledku toho, že stav početnosti 
vtáctva v r. 2005 mohol byť súčasťou pozitívnej fluktuácie, tak ako v r. 2013 nižší stav mohol byť spôsobený 
nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Za celkovým poklesom však možno hľadať predovšetkým 
rozpad horských smrečín a následnú ťažbu kalamít a veterné polomy v predošlých rokoch, ktoré spôsobili 
rozpad lesa na niektorých monitorovaných transektoch (napríklad na Orave alebo v Stolických vrchoch).  



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

362 

Dosah lesného hospodárstva resp. odstraňovania kalamít v hospodárskych lesoch ilustruje aj porovnanie 
zmien početnosti na indexe početnosti lesných druhov vtáctva zúženého na 18 druhov pri porovnaní na 
národnej úrovni a na plochách s aplikovanými lesnícko-environmentálnymi platbami (LEP). Pri tomto 
porovnaní je zrejmé, že v prípade plôch s aplikovanými LEP početnosť lesných druhov vtáctva vykazovala 
skôr stabilnú, resp. fluktuujúcu tendenciu, kým na národnej úrovni celkovo aj pri tomto obmedzenom 
výbere druhov bola evidentná celková klesajúca tendencia početnosti vtáctva z vyššie uvedených dôvodov.  

Tento rozdiel v indexe zmeny početnosti lesných druhov na plochách s aplikovanými LEP a mimo nich je 
dôsledkom toho, že monitorované plochy s aplikovanými LEP (Roháčska dolina, plochy v Oravskej Magure 
pri obci Lomná, plochy na Považskom Inovci a na Choči) neboli dotknuté výraznejšími zmenami lesných 
biotopov (v dôsledku aplikácie LEP a ochrany daných biotopov). Zmeny biotopov (a to predovšetkým v 
dôsledku spracovania kalamít) sa však dotkli niektorých transektov mimo LEP (lesné porasty pri Námestove 
a v Stolických vrchoch, v menšej miere aj inde) čo sa následne premietlo nielen do výrazných zmien 
početnosti na daných transektoch, ale aj do zmien na národnej úrovni. 

Graf 224/1: Znázornenie Indexu zmeny početnosti lesných 18 druhov vtáctva na plochách LEP (FIn Lep) a na národnej 
úrovni (FIn SK) 

 

Celkovo možno zhodnotiť intervencie vedúce k zachovaniu biodiverzity v rámci PRV 2007-2013 ako 
čiastočne úspešné vzhľadom k limitovaným plochám, na ktorých sa realizovali.  
V prípade plôch, kde boli aplikované LEP, možno na základe aktuálnych dát povedať, že tu nebol zistený 
pokles populácií bežných druhov vtáctva, kým na národnej úrovni pokles populácií bežných druhov vtáctva 
zistený bol. 

 
ZVÝŠENIE ALEBO UDRŽANIE ÚZEMÍ S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU (HNV) 

Stanovená cieľová výmera na udržiavanie lesných území s vysokou prírodnou hodnotou v rámci opatrenia 
224 predstavuje 30 000 ha. Za celé programové obdobie dosiahla podporená lesná pôda v oblastiach 
NATURA 2000 výmeru 19 132,04 ha, to znamená, že cieľová hodnota bola naplnená na cca 63,8 %. HNV 
lesné územia možno definovať ako prírodné, prípadne poloprírodné lesy, ktorých manažment (historický 
alebo súčasný) podporuje vysokú biodiverzitu prirodzených druhov a habitátov, alebo chránených druhov. 
Na Slovensku je 31,5 % z celkovej výmery lesov registrovaných v rámci území NATURA 2000 a 57,1 % lesov 
je klasifikovaných ako “chránené lesy”, v zmysle MCPFE ukazovateľov 4.9 (triedy 1.1, 1.2, 1.3 & 2) na 
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zachovanie biodiverzity. Podiel lesnej pôdy v rámci opatrenia 224 (19 132,04 ha) z celkovej výmery v 
navrhovanej metodike hodnotenia dosahov na HNV v lesníctve v SR (464 000 ha) je zatiaľ nízky a 
predstavuje iba 4,12% (Kulla a kol, 2015). Znamená to, že Slovensko má relatívne veľký priestor na 
postupné rozširovanie opatrení typu O 224. 

 
ZNEČISTENIE VODY NITRÁTMI A PESTICÍDMI - OCHRANA PÔDY A VÔD 

Opatrenie 224 významnou mierou prispelo aj k ochrane kvality pôdy a k protieróznym opatreniam, ako aj 
k zabezpečeniu a ochrane kvality vôd. 
Územia, na ktorých sa implementovalo opatrenie 224, patria do území Natura 2000 s najprísnejším 
stupňom ochrany prírody (5. stupeň ochrany). Znamená to, že na týchto územiach je zakázaná akákoľvek 
hospodárska činnosť a vzhľadom na charakter obmedzení možno toto územie z hľadiska lesníckeho označiť 
ako územie s režimom bez zásahu. Na územiach, kde sa implementovalo opatrenie 224, bol v súlade 
s režimom bez zásahu zákaz používania akýchkoľvek pesticídov a chemických látok škodlivých pre prírodné 
a životné prostredie. Z tohto dôvodu malo opatrenie 224 výrazne pozitívny vplyv na ochranu pôdy a vôd. 
Pozitívny vplyv opatrenia 224 mal aj ďalšie priaznivé efekty. Lesy patriace do území Natura 2000 – 5. stupeň 
ochrany prírody plnia často aj ďalšie funkcie ako sú pôdoochranná, protierózna a vodozádržná resp. 
vodoochranná funkcia lesov. 

Vzhľadom na význam pôdo a vodoochranných lesov na ekologickú stabilitu krajiny, zachovanie biodiverzity 
a ďalších prírodných hodnôt je podiel ochranných lesov na chránených územiach vyšší, než ich celkový 
podiel z lesov Slovenska. Na chránených územiach, vrátane chránených vtáčích území, sa nachádza až 260 
500 ha ochranných lesov, čiže tvoria viac než 24 % ich lesných porastov oproti 17% ochranných lesov v 
rámci Slovenska. Preto možno skonštatovať, že implementáciou opatrenia 224 sa výrazne podporila 
ochrana lesov pôdoochranných a vodohospodárskych, a tým sa zabezpečilo naplnenie jedného z 
environmentálnych cieľov tohto opatrenia.  

Graf č. 224/2: Ochranné lesy s primárnou funkciou ochrany pôdy a vody 

 
Zdroj údajov: NLC 
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ZNEČISTENIE OVZDUŠIA - EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 

Implementácia opatrenia 224 v horských oblastiach s výrazným zastúpením smreka prispela tiež k 
zmierneniu vplyvov klimatickej zmeny na lesné ekosystémy. Hlavným prínosom je najmä sekvestrácia 
uhlíka. Lesná pôda a zdravé, vitálne lesné dreviny dokážu zachytávať a ukladať značné objemy emitentov, 
najmä CO 2. Lesné spoločenstvá na územiach Natura 2000 - v 5. stupni ochrany sú tvorené najmä drevinou 
smrek, jedľa, borovica a buk a zmiešanými lesmi tvorenými kombináciou týchto drevín. V nasledovných 
grafoch je uvedený rozsah emisií a ich záchytu pre CO2 podľa štyroch hlavných drevín. 

Množstvo emisií/záchytov CO2 v lesných ekosystémoch podľa drevín s dominantným zastúpením a ich 
priebeh v jednotlivých rokoch sú uvedené na vyššie uvedenom obrázku. Kladné hodnoty predstavujú 
záchyt, naopak záporné hodnoty emisie, konkrétneho skleníkového plynu.  

Z výsledkov uvedených na nasledujúcom grafe je evidentný rozdiel v priebehu emitovania a zachytávania 
CO2 medzi jednotlivými drevinami, ale výrazné sú aj medziročné rozdiely. Priebeh hodnôt je značne 
rozkolísaný hlavne pre drevinu smrek. Okrem drevín borovica a smrekovec je v hodnotenom období na 
území s opatrením 224 viazanie oxidu uhličitého vyššie ako je celoslovenský priemer (výnimkou sú dreviny 
sm a jd v roku 2014). Záchyt CO2 vykazuje mierne klesajúci trend a to u všetkých drevín. Dreviny jd, bo a bk 
vykazujú záchyt CO2 z atmosféry na území SR aj na území, na ktorom boli realizované opatrenia 224, v 
prípade smreka je na území SR evidentná emisia CO2, ktorá sa prejavila v r. 2014 aj na území s 
realizovanými opatreniami 224, čo signalizuje, že ťažba dreviny bola vyššia ako jej prírastok. Najvýraznejší 
pozitívny rozdiel vo viazaní oxidu uhličitého medzi územiami s opatrením 224 a územím celého Slovenska 
sa v hodnotenom období prejavil pri drevinách smrek a buk. 

Graf č. 224/3: Emisie/záchyty oxidu uhličitého v lesných ekosystémoch SR a na území realizovaných opatrení 224 v 
období rokov 2007-2014 

  

 

  

Zdroj údajov: NLC  
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PRODUKCIA OBNOVITEĽNEJ ENERGIE 

Opatrenie 224 neprispelo k vytváraniu podmienok na produkciu biomasy na energetické účely. Dôvodom 
je fakt, že toto opatrenie malo za účel podporiť bezzásahový režim na územiach Natura 
2000 – 5. stupeň ochrany, tj. kompenzovať vlastníkom lesov, že na týchto územiach nevykonávajú žiadnu 
hospodársku činnosť a nechávajú les na samo vývoj. Z tohto dôvodu sa v týchto lesoch nevykonávajú 
pestovateľské zásahy smerujúce k pestovaniu drevín na energetické účely, ani sa neťaží a nespracováva 
drevná hmota na produkciu energetickej štiepky. 

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

Spravovanie lesnej pôdy na územiach NATURA 2000 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
 Podiel podporených oblastí na celkovej výmere sústavy Natura 2000 

(Podiel kompenzačných platieb na dodatočných nákladov vyplývajúcich z hospodárenia v 
oblastiach sústavy Natura 2000) 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 20: 

Iným účinkom, ktorý bol nepriamo spojený s implementáciou Opatrenia 224 je príspevok k osi 1 (napríklad 
HO 15), lebo finančná kompenzácia za nevyužívanie svojho lesného majetku na hospodárske účely pre 
neštátne lesnícke subjekty súčasne nepriamo podporila ich ekonomickú stabilitu a podporila ich 
konkurencieschopnosť na trhu zlepšením ich finančnej solventnosti. Tým toto opatrenie nepriamo prispelo 
aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti neštátnych lesníckych subjektov.  
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225 Lesnícko-environmentálne platby 

Úvod 

V rámci OSI 2 kládla SWOT analýza (uvedená v programovom dokumente) dôraz na nasledujúce 
nedostatky v životnom prostredí vidieckych oblastí: 

 kontaminácia alebo potenciálna kontaminácia vodných zdrojov s dusičnanmi z 
poľnohospodárstva; 

 vysoký podiel pôd ohrozených eróziou a inou formou degradácie; 

 úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov; 

 nedostatočné povedomie farmárov a lesníkov o negatívnych dosahoch na zložky životného 
prostredia v súvislosti s nesprávnym hospodárením. 

OS 2 mala nasledovné priority: 

 Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s 
vysokou prírodnou hodnotou  

 Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd  

 Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy  

 Zmiernenie dôsledkov klimatických zmien 

Do skupiny opatrení v rámci OS 2 patrilo aj opatrenie M225 „Lesnícko-environmentálne platby“. V 
nadväznosti na analýzu SWOT a zadefinované potreby bol v programe pre opatrenie 225 stanovený 
nasledovný operačný cieľ: 

 Realizovať lesnícke výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, ktoré 
sú nad rámec príslušných povinných noriem prostredníctvom:  

– zlepšenia biodiverzity lesov;  
– ochrany vtáčích území; 
– zachovania lesných ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou. 

Opatrenie malo dve podopatrenia, a to: 

 Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov  
 Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov 

Cieľ opatrenia sa mal realizovať prostredníctvom dvoch podporovaných aktivít, a to: 

1.) Obhospodarovanie lesných pôd podľa stanovených podmienok na podporu zachovania 
priaznivého stavu lesných biotopov. 

2.) Obhospodarovanie lesných pôd na územiach NATURA 2000 (CHVÚ) podľa stanovených 
podmienok na podporu ochrany biotopov vybraných druhov vtákov.  

Tento cieľ sa mal dosiahnuť hlavne prostredníctvom podpory intervencií, ktoré sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke č. 225/1. 
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Tab. č. 225/1: Intervencie v rámci opatrenia 225 PRV SR 2007-2013 

Podopatrenie 
 

Podmienky podpory 

Zachovanie priaznivého 
stavu lesných biotopov  
 

Pri obnove lesných porastov ponechať minimálne 5 ks živých stojacich stromov 
na hektár 
 

Pri obnove lesných porastov realizovať výlučne maloplošnú formu podrastového 
hospodárskeho spôsobu (do 1,5 ha) 
 

Ponechať na každý hektár minimálne 10 m3 drevnej hmoty (hrúbka) ako mŕtve 
drevo 
 

Zvýšiť podiel prirodzenej obnovy drevín zo semena na 50% 
 

Ponechať časť pionierskych drevín (topoľ osika, rod breza, vŕba rakyta) a jarabiny 
vtáčej na dožitie 
 

Vylúčiť používanie určených prípravkov na ochranu rastlín 
 

Vylúčiť hospodársku činnosť (ťažba, doprava dreva a pohyb mechanizmov) v 
termínoch od 1.3. do 31.7. v hniezdnych lokalitách vtákov vyznačených 
ochranou prírody na lesných pozemkoch 
 

Používať biologicky odbúrateľný olej 
 

Ochrana biotopov vybraných 
druhov vtákov 
 

Nezasahovať do vegetačného a pôdneho krytu v okruhu 50 m od vyznačeného 
hniezdneho stromu počas celého roka (vnútorná časť ochrannej zóny – 0,785 ha) 
 

V dobe rozmnožovania (spravidla od 16.2. do 31.8.) vylúčiť hospodársku činnosť 
(ťažba, doprava dreva a pohyb mechanizmov) v okruhu od 50 m do 300 m od 
vyznačeného hniezdneho stromu (vonkajšia časť ochrannej zóny – 27,475 ha) 
 

V dobe mimo rozmnožovania (spravidla od 1.9. do 15.2.) pri obnove lesných 
porastov používať hospodársky spôsob účelový prípadne výberkový a 
maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu (vonkajšia časť 
ochrannej zóny – 27,475 ha) 
 

Podpora mala charakter kompenzačnej platby na plošnú jednotku a poskytovala sa buď na jednu ochrannú 
zónu alebo na 1 ha lesných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v ÚEV alebo na CHVÚ. 
Podmienkou podpory bola „Povinná kombinovateľnosť leso-environmentálnych podopatrení“ tj. 
podopatrenie Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov je možné realizovať len v kombinácii s 
podopatrením Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov.  

Výška platby bola stanovená na 65,39 EUR/ha a podpora bola hradená z verejných zdrojov v plnom rozsahu 
(100%). 

Základná intervenčná logika pre toto opatrenie bola založená za finančnej kompenzácii straty, ktorú utrpia 
vlastníci lesov, keď prispôsobia štandardné lesnícke obhospodarovanie lesa špeciálnym požiadavkám 
vyplývajúcim z faktu, že časť ich lesného majetku sa nachádza na území patriaceho pod ochranu biotopov 
(UEV NATURA 2000) alebo do chránených vtáčích území (CHVÚ). 
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Uplatňovaním špecifických činností (nad rámec programu starostlivosti o les) sa mala zabezpečiť v 
lesníckych subjektoch, ktoré pristúpili k tomuto záväzku zameranému na ochranu cenných biotopov 
Natura 2000 s vysokou biodiverzitou a prírodnými hodnotami a na ochranu vzácnych vtáčích druhov a 
chránených vtáčích území. Táto činnosť mala komplexne prispieť k zlepšeniu prírodného prostredia a k 
ochrane biodiverzity vo vidieckej krajine. 

Realizovaním plánovaných intervencií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 225 prispieť k 
cieľu osi 2: „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dosahom na životné 
prostredie, prírodu a vzhľad krajiny “. 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah medzi 
potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie odpovedá 
plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  

Programové potreby vzťahujúce sa 
na opatrenie 225 

- Posilnenie ekologickej stability území NATURA 2000 a 
Chránených vtáčích území nachádzajúcich sa na lesnom 
pôdnom fonde 

- Zachovanie biodiverzity a zmiernenie dôsledkov globálnej 
klimatickej zmeny vo vybraných lesných územiach patriacich 
do siete UEV a CHVÚ 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, resp. postupy, prostredníctvom ktorých sa 
mali očakávané zmeny dosiahnuť 

- Ekologizácia obhospodarovania 
lesov smerujúca k podpore 
zachovania priaznivého stavu 
lesných biotopov 

Podpora lesníckych subjektov ktoré prijali na seba záväzok 
uplatňovať v obhospodarovaní svojich lesov podmienky 
garantujúce zachovanie priaznivého stavu biotopov zahrnutých 
do siete UEV NATURA 2000 (8 podmienok podpory) 

- Ekologizácia obhospodarovania 
lesov smerujúca k ochrane 
biotopov vybraných druhov 
vtákov na CHVÚ 

Podpora lesníckych subjektov, ktoré prijali na seba záväzok 
uplatňovať v obhospodarovaní svojich lesov podmienky 
garantujúce ochranu biotopov vybraných druhov vtákov v 
územiach patriacich do siete CHVÚ (3 podmienky podpory) 

 
Realizácia opatrenia  

Opatrenie 225 bolo realizované prostredníctvom oznámení priebežne ročne od r. 2007, pritom žiadosti o 
platbu sa prijímali každoročne. Podpora sa dotýkala plôch vedených v evidencii lesnej pôdy, ktorá sa 
nachádza na území žiadateľa (lesníckeho subjektu), ktorý dobrovoľne prijal záväzok. 
Záujem o prijatie takéhoto dobrovoľného záväzku prejavilo 93 subjektov a všetky prihlášky boli 
akceptované. 

Vzhľadom na to, že pri ochrane biotopov vybraných druhov vtákov bola povinná kombinácia s ochranou 
lesných biotopov, vznikal rozdiel medzi fyzickou lesnou plochou (7 726 ha) a celkovou plochou (16 552 ha), 
ktorá bola podporená. Fyzická (skutočná) plocha bola nižšia o prekrývanie plôch medzi jednotlivými 
podopatreniami. Platby na rovnakú plochu sa spočítali na základe kombinácie podopatrení. Počty 
žiadateľov, výmeru lesnej plochy a výšku platieb v období od začiatku implementácie programu uvádza 
tabuľka. 
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Tab. č. 225/2: Vyplatená podpora v období 1.1.2007 – 31.12.2015 

Druh záväzku 
Lesné 

hospodárstva 
Lesná 
plocha 

Lesná 
plocha 

Zmluvy Verejné výdavky (tis. EUR) 

 počet 
Celková 

(ha) 
Skutočná 

(ha) 
počet EPFRV SPOLU 

Podpora biodiverzity 93  16 551,56 7 725,84 93  680 850 

Spolu 93  16 551,56 7 725,84 93  680 850 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA 

Opatrenie malo horizontálnu pôsobnosť a prijatie záväzku bolo dobrovoľné na základe žiadosti o zaradenie 
do opatrenia. O daný nadštandardný druh realizácie podmienok LEP bol nízky záujem oprávnených 
beneficientov, preto boli finančné prostriedky v rámci 4. modifikácie presunuté a hodnoty monitorovacích 
ukazovateľov boli znížené. 

 
Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít 

Predpokladaný rozsah podľa monitorovacích ukazovateľov:  
- počet subjektov, cieľ 2007 – 2013 = 65,  
- výmera LEP v ha, cieľ 2007 - 2013 – 10 tis. ha, z toho CHVÚ (79/409/EHS) – 4,7 tis. ha, ÚEV 

(92/43/EHS) – 1,5 tis. ha, 
- výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu – 6,2 tis. ha. 

Skutočnosť:  
- počet podporovaných subjektov = 93, 
- podporená výmera LEP = 16 552 ha lesných pozemkov. 

Vyhodnotenie výstupov, výsledkov v čase spracovania údajov:  
- počet poberateľov podpory – plnené na 143 %, 
- výmera zalesnenej pôdy v ha – plnené na 166 %. 

Počet prijatých žiadostí o platbu: 93, počet schválených žiadostí: 93. Vyplatené prostriedky: 850 tis. EUR. 

Kumulatívne za celé obdobie implementácie PRV SR 2007-2013 prijalo záväzok 93 lesníckych subjektov, čím 
sa naplnili cieľové výstupy opatrenia. Zo zdrojov EPFRV a ŠR boli vyplatené verejné zdroje vo výške 850 tis. 
EUR ako kompenzácia za činnosti na rozlohe 16 551,56 ha lesnej pôdy v rámci kombinácie podopatrení, 
kde bol realizovaný predpísaný manažment obhospodarovania. Celková podporená výmera 16 551,56 ha 
lesov fyzicky predstavovala 7 725,84 ha lesnej pôdy (rozdiel vo výmere vznikol v dôsledku kombinácie 
podopatrení).  

Opatrenie 225 naplnilo kvalitatívne parametre očakávaných prínosov v podobe podpory ochrany 
biologickej diverzity. Podopatrenia (aktivity) boli realizované použitím vhodných lesníckych hospodárskych 
postupov, pričom zásadným parametrom bolo akceptovanie systémov územnej ochrany prírody, ochrany 
ekosystémov, princípu zachovania ekologickej stability, ale aj udržať, zachovať, obnovovať a zvyšovať 
biologickú rozmanitosť lesov, vrátane ich genetických zdrojov, prostredníctvom implementácie trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov. 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy  Výsledky Stanovené 
cieľové 
hodnoty  

Výsledky 2 Dosahy 
 

Podporené opatrenia smerujúce k 
ekologizácii obhospodarovania 
lesov s cieľom zachovať priaznivý 
stav lesných biotopov v rámci UEV 
NATURA 2000 a zabezpečiť 
ochranu biotopov vybraných 
druhov vtákov na CHVÚ 
 

Podporená 
výmera 
lesných území  
 

Plán: 
10 000 ha 
Skutočnosť: 
16 552 ha 

Biodiverzita na 
územiach 
NATURA 2000 
a na CHVÚ 

Vývoj biodiverzity –
trend  
vývoja (podporené - 
nepodporené 
(nájsť ukazovateľ pre 
lesné biotopy a vtáčie 
územia) 

Podporené opatrenia smerujúce k 
ekologizácii obhospodarovania 
lesov s vysokou ekologickou 
hodnotou, skutočná výmera lesov, 
kde sa realizovalo LEP  
 

Podporená 
fyzická výmera 
lesov, kde sa 
realizovali LEP 
(v ha)  
 
 

Plán:  
6 200 ha 
Skutočnosť: 
7 726 ha  

Chránené 
biotopy 
európskeho 
významu 
 

Zmeny v biotopoch 
(najmä na CHVÚ) – 
trendy zvýšenia, resp. 
zníženia rozhodujúcich 
druhov vtákov v 
lesných biotopoch. 

 
 
Posúdenie príspevku opatrenia 225 k očakávaným zmenám 

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u 
prijímateľov, berú 
sa do úvahy externé 
činitele (ktoré môžu 
znížiť príspevok) 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Ekologizácia 
obhospodarovania lesov 
smerujúca k podpore 
zachovania priaznivého 
stavu lesných biotopov 
 

    X  Výmera územia 
implementácie a 
počet subjektov 
vstupujúcich do 
záväzku boli 1,5 
násobne vzššie 
oproti plánovaným 
výstupom. 

Ekologizácia 
obhospodarovania lesov 
v smerujúca k ochrane 
biotopov vybraných 
druhov vtákov na CHVÚ 

 

  X    Trend indexu zmeny 
početnosti lesných 
druhov vtákov bol 
na plochách LEP 
priaznivejší ako 
celoslovenský 
priemer 
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Z H O D N O T E N I E:  

Na základe analyzovaných dát možno konštatovať, že spôsob implementácie opatrenia 225 bol efektívny, 
správne manažovaný a priniesol adekvátne ekologické prínosy vopred zadefinované v tomto opatrení. 

Potvrdilo sa, že priebežné oznámenia a ročné vyplácanie podpôr vytváralo dostatočný časový a finančný 
rámec na naplnenie tohto opatrenia. 

Opatrenie bolo efektívne z pohľadu naplnenia kvantitatívnych opatrení. Pri porovnaní výmery lesov, ktoré 
boli predmetom podpory v rámci tohto opatrenia, s výmerov UEV a CHVÚ na lesnom pôdnom fonde treba 
však objektívne konštatovať, že podporená plocha nedosahuje ani 10 % zo skutočnej plochy chránených 
území zaradených do UEV a CHVÚ. Z toho vyplýva, že tento typ opatrenia má výrazne vyšší potenciál 
efektívne podporovať ekologizácie lesníckych činností, než tomu bolo v programovacom období 2007-
2013. 

Porovnanie dosiahnutých hrubých výsledkov s cieľovými ukazovateľmi výstupu pre opatrenie 225 
naznačuje, že vyváženosť výstupov bola dodržaná a že bude mať pozitívny vplyv na dosiahnutie 
kvalitatívnych ukazovateľov – ekologických cieľov tohto opatrenia. 

Finančné rámce opatrenia boli dostatočné, keďže neprišlo k odmietnutiu ani jedného záujemcu o vstup do 
tohto záväzku. 

Treba tiež zvýrazniť, že toto opatrenie vytvorilo spravodlivý a udržateľný finančný nástroj na 
kompenzovanie strát vlastníkov lesa, ktorých lesy patria do UEV a CHVÚ. Z dôvodov začlenenia lesov do 
týchto schém ochrany prírody si ich obhospodarovanie vyžaduje osobitný prístup s implementáciou 
špeciálnych fytotechník. Tieto obmedzenia výrazne limitujú ekonomickú efektívnosť obhospodarovania 
lesov na chránených územiach. Preto kompenzácia strát z nevyužívania lesov na produkciu dreva a iných 
tovarov a finančná podpora na uplatňovanie citlivých ekologických postupov pri starostlivosti o cenné 
biotopy vytvorila mechanizmus, ktorý motivoval vlastníkov lesa efektívne participovať na ekologickom 
programe – ochrana biotopov a chránených vtáčích území.  

  
Definícia hypotéz 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 225, ktorá vychádzala z cieľa oparenia a možno ju 
definovať ako „Podporiť zavedenie ekologizácie lesníckych činností a postupov, zlučiteľných s ochranou a 
zlepšením životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem,  
bola v praxi hodnotená testovaním nasledovných hypotéz: 

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

č.225.1 Podpora 
motivovala 
vlastníkov lesov 
ekologizovať 
lesnícke činnosti v 
UEV a CHVÚ 

Počet zapojených 
subjektov  
 

Porovnanie 
plánovaného s 
realizovaným 
stavom 
 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusová 
skupina lesné 
hospodárstvo 

- 

č.225.2 
Kompenzačné 
platby mali 
pozitívny vplyv na 
ochranu biotopov v 
UEV a CHVÚ 

Výmera území 
UEV NATURA 
2000 a CHVÚ (ha), 
na ktorú sa 
vyplatila 
kompenzácia 

Porovnanie 
plánovaného s 
realizovaným 
stavom 
 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusová 
skupina lesné 
hospodárstvo 

- 
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Testovanie hypotéz  

Hypotéza č. 225.1 Podpora motivovala vlastníkov lesov ekologizovať lesnícke činnosti v UEV a CHVÚ. 

Hypotéza č. 225.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy na základe údajov z 
databázy PPA a z dotazníkového prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo. Platnosť 
hypotézy sa testovala porovnávaním realizovaného stavu s plánovaným stavom. 

Tab. č. 225/3: Účinky opatrenia 225 na motivovanie vlastníkov lesov ekologizovať lesnícke činnosti v UEV na CHVÚ 

Ukazovateľ Plánovaný stav Dosiahnutý stav % plnenia plánu 

Počet zapojených subjektov do opatrenia 
224 

65 subjektov 93 subjektov 143,1 % 

Zdroj: PPA 

Tab. č. 225/4: Účinky opatrenia 225 na motivovanie vlastníkov lesa rešpektovať osobitný manažment lesov v UEV a 
CHVÚ 

Dotazníková otázka Koľko subjektov neštátnych lesov by realizovalo bezzásahový režim na 
svojom majetku aj bez finančnej kompenzácie?  

Odpoveď Žiadny 
subjekt 

do 10 % ¼ ½ Všetky Žiadna 
odpoveď 

Percentuálny podiel 10,0 % 10,0 % 73,3 % 0 % 0 % 6,7 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Na základe výsledkov kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej tabuľke bolo 
zistené, že opatrenie bolo nastavené motivačne pre neštátny lesnícky sektor. Počet zapojených subjektov 
do tohto záväzku bol výrazne vyšší ako plánovaný zámer a naplnil sa takmer 1,5 násobne (143,1 %). Ďalším 
dôkazom, že podpora motivovala vlastníkov lesa ekologizovať lesnícke činnosti v UEV a CHVÚ podľa 
manažérskych plánov týchto území, je výsledok dotazníkového prieskumu. V ňom sa ukázalo, že bez 
finančnej kompenzácie by bolo dobrovoľne ochotné implementovať ekologické postupy iba 10-25% 
vlastníkov. Pričom ani jeden respondent nepotvrdil, že by takéto opatrenie dobrovoľne implementovala 
polovica neštátnych vlastníkov lesov, či celý neštátny lesnícky sektor.  

Z uvedenej analýzy vyplýva, že bez finančnej podpory realizovanej prostredníctvom opatrenia 225 by 
neštátna lesnícka komunita nebola ochotná dobrovoľne implementovať ekologické opatrenia nad rámec 
plánov starostlivosti o les na chránených územiach (UEV a CHVÚ). Súčasne sa potvrdilo, že vplyvom takejto 
podpory bola motivácia zapojenia sa subjektov do tohto opatrenia vysoká. Počet podporených subjektov 
dosiahol až 143 % -né naplnenie plánovaného množstva. 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 225.1 možno konštatovať, 
že platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
 

č.225.3 Zmena 
spôsobu 
hospodárenia v 
lesoch pozitívne 
ovplyvnila 
početnosti 
významných 
vtáčích druhov v 
lesných biotopoch 
( CHVÚ) 

Kvalifikovaný 
odhad vplyvu 
podporovaných 
ekologických 
praktík v 
obhospodarovaní 
lesa a ostatných 
faktorov na stav 
vtáčích biotopov 

Vývoj indexu 
vtákov v rámci LEP 

- Štúdia SOS/BirdLife 
Slovensko 
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Hypotéza č. 225.2 Kompenzačné platby mali pozitívny vplyv na ochranu biotopov v UEV a CHVÚ 

Hypotéza č. 225.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy na základe údajov z databázy PPA. 
Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním realizovaného stavu s plánovaným stavom. 

Tab. č. 225/5: Účinky opatrenia 225 na ochranu biotopov v UEV a CHVÚ 

Ukazovateľ Dáta 

Celková výmera území UEV a CHVÚ, na ktorú sa mohla žiadať kompenzácia v rámci 
opatrenia 225 

10 000 ha 

Celková výmery území UEV a CHVÚ, na ktorú sa vyplatila podpora v rámci 
opatrenia 225 

16 552 ha 

PLNENIE  165,5 % 
Zdroj: PPA 

Na základe výsledkov kvantitatívnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej tabuľke je zrejmé, že z 
plánovaného rozsahu územia UEV a CHVÚ, na ktoré sa vzťahovala možnosť získania kompenzačnej platby 
v rámci opatrenia 225, sa pokrylo reálnymi záväzkami až 165,5 % . To znamená, že zmluvná ekologická 
ochrana biotopov a s ňou spojený citlivý ekologický manažment lesných spoločenstiev sa realizoval na viac 
ako 1,5 násobne väčšej ploche, než sa plánovalo. To znamená, že pozitívne ekologické efekty tohto 
opatrenia sa prejavili na výrazne vyššej výmere, ako sa pôvodne plánovalo. Znamená to, že kompenzačné 
platby mali pozitívny vplyv na ochranu biotopov v UEV a na CHVÚ. 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 225.2 možno konštatovať, že platnosť 
tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
 
Hypotéza č. 225.3 Zmena spôsobu hospodárenia v lesoch pozitívne ovplyvnila početnosti významných 
vtáčích druhov v lesných biotopoch (CHVÚ) 

Hypotéza č. 225.3 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy na základe údajov zo štúdie 
SOS/BirdLife Slovensko (Ridzoň, J. a kolektív, 2016: Vyhodnotenie trendov početnosti vtáctva na Slovensku 
v rokoch (2005) 2010-2015 v súvislosti s opatreniami osi 2 PRV SR 2007-2013, SOS BirdLife Slovensko, RPS 
Bratislava, 2016). Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním trendov vývoja indexu vtákov na územiach, 
kde sa realizovali lesnícko-environmentálne opatrenia (225). 

Dosah lesníckych environmentálnych platieb (LEP) na populácie vtáčích druhov viazaných k lesným 
biotopom ilustruje porovnanie zmien početnosti na indexe početnosti 18 významných lesných druhov 
vtáctva. Porovnanie sa vykonalo na národnej úrovni a na plochách s implementáciou opatrení LEP. Pri 
tomto porovnaní je zrejmé, že v prípade plôch, kde sa implementovalo opatrenie 225, početnosť lesných 
druhov vtáctva vykazovala skôr stabilnú, resp. fluktuujúcu tendenciu. Naproti tomu na národnej úrovni 
bola evidentná celková klesajúca tendencia početnosti vtáctva. 
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Graf č. 225/1: Znázornenie Indexu zmeny početnosti 18 lesných  druhov vtáctva na plochách LEP (FIn Lep) a na 
národnej úrovni (FIn SK) (Ridzoň, J. a kol., 2016). 

 

Tento rozdiel v zmenách indexu zmeny početnosti lesných druhov na plochách s aplikovanými LEP a mimo 
nich je dôsledkom efektívneho uplatnenia opatrenia 225. Ridzoň, J. a kol., 2016 uvádza nasledovný 
argument pre toto tvrdenie: Monitorované plochy s implementáciou LEP (Roháčska dolina, plochy v 
Oravskej Magure pri obci Lomná, plochy na Považskom Inovci a na Choči) neboli dotknuté výraznejšími 
zmenami lesných biotopov (v dôsledku aplikácie LEP a ochrany daných biotopov). Zmeny biotopov (a to 
predovšetkým v dôsledku spracovania kalamít) sa však dotkli niektorých transektov mimo LEP (lesné 
porasty pri Námestove a v Stolických vrchoch, v menšej miere aj inde), čo sa následne premietlo nielen do 
výrazných zmien početnosti na daných transektoch, ale aj do zmien na národnej úrovni (Ridzoň, J. a kol, 
2016). Znamená to, že zmena spôsobu hospodárenia v lesoch ovplyvnená implementáciou opatrenia 225 
pozitívne ovplyvnila početnosti významných vtáčích druhov v lesných biotopoch (CHVÚ). 

Vzhľadom na vyššie uvedené závery kvantitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 225.3 možno 
konštatovať, že platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
 
 

Súhrnný výsledok testovania hypotéz stanovených pre opatrenie 225 je zosumarizovaný v nasledujúcej 
tabuľke: 

Hypotéza číslo Záver z testovania hypotéz 

POTVRDENÁ ČIASTOČNE 
POTVRDENÁ 

NEPOTVRDENÁ 

č.225.1 X - - 

č.225.2 X - - 

č.225.3 X - - 

Testovaním hypotéz bolo zistené, že opatrenie 225 prispelo k priaznivému stavu lesných biotopov UEV 
a CHVÚ, a to v dôsledku akceptácie mechanizmu kompenzačných platieb za aplikovanie ekologických 
metód obhospodarovania lesov nad rámec programov starostlivosti o les v UEV a CHVÚ lesníckou 
komunitou. Testovanie hypotéz tiež potvrdilo, že tieto platby boli pre neštátny lesnícky sektor 
motivačné a výrazne zvýšili záujem lesníckej komunity o participáciu na ekologickom obhospodarovaní 
UEV a CHVÚ. V konečnom dôsledku testovanie hypotéz potvrdilo (na príklade vývoja početnosti vtáčích 
druhov), že toto opatrenie bolo nepopierateľne významným prínosom pre cieľ ochrany prírody v UEV a 
na CHVÚ, tj. zabezpečenie ochrany druhov a biotopov. 
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HO č.16 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia ? 

Hodnotiace kritériá:  

Zachovanie/zvýšenie výmery lesnej pôdy s lesnícko-environmentálnymi záväzkami 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
 Výmera úspešne využívanej pôdy prispievajúca k:  

a.) zlepšeniu biodiverzity (výmera v ha 16 551 a podiel v 100%)  
- ochrana voľne žijúcich druhov alebo biotopov  

b.) zlepšeniu kvality vody (výmera v ha 16 551 a podiel v 100%)  
- zníženie koncentrácie živín N, P a pesticídov  
- znížený transport kontaminantov do vodonosných horizontov  

c.) zmierneniu klimatickej zmeny (výmera v ha 16 551 a podiel 100%)  

d.) zlepšeniu kvality pôdy (výmera v ha 16 551 a podiel v 100 %)  
- zníženie erózie (vodná, veterná, obrábanie pôdy)   

e.) zabráneniu marginalizácie územia a opúšťaniu pôdy (výmera v ha a podiel v %) „Bol to les v 
UEV a CHVÚ a ostal to les v UEV a CHVÚ“ 

Zvýšenie/udržanie území s vysokou prírodnou hodnotou 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
 Zmeny v lesných územiach s vysokou prírodnou hodnotou  

Znečistenie vody nitrátmi a pesticídmi  

 Ukazovateľ pre kritérium: 
 Zmena obsahu nitrátov a pesticídov v povrchových a podzemných vodách  

Produkcia obnoviteľnej energie  

 Ukazovateľ pre kritérium: 
- zhodnotenie trendu v odhadovanej tvorbe skleníkových plynov (kg NH4 a CO2) 
- zmena v produkcii obnoviteľnej energie (lesnej biomasy) 

 
Odpovede na hodnotiacu otázku č.16: 

Pri odpovedi na otázku „ako a do akej miery prispelo opatrenie 225 k zlepšeniu stavu životného prostredia“ 
je nutné pripomenúť, že toto opatrenie bolo špecificky orientované na posilnenie ekologických a 
environmentálnych opatrení garantujúcich priaznivý stav biotopov zaradených do kategórie Územia 
európskeho významu (UEV) a do kategórie Chránené vtáčie územia (CHVÚ). Preto subjekty, ktoré vstúpili 
do tohto záväzku, museli pri obhospodarovaní svojho lesného majetku aplikovať ekologické metódy 
obhospodarovania lesov nad rámec opatrení stanovených programom starostlivosti o les. Z toho vyplýva, 
že pri efektívnom implementovaní tohto opatrenia sa automaticky museli dosiahnuť pozitívne vplyvy na 
stav životného prostredia. 

Pre jednoznačné definovanie, či opatrenie bolo úspešné a efektívne alebo nie, najlepšie poslúži výsledok 
testovania hypotéz. Testovaním hypotéz bolo zistené, že opatrenie 225 prispelo k priaznivému stavu 
lesných biotopov UEV a CHVÚ, a to v dôsledku akceptácie mechanizmu kompenzačných platieb za 
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aplikovanie ekologicky metód obhospodarovania lesov nad rámec programov starostlivosti o les na UEV 
a CHVÚ lesníckou komunitou. Testovanie hypotéz tiež potvrdilo, že tieto platby boli pre neštátny lesnícky 
sektor motivačné a výrazne zvýšili záujem lesníckej komunity o participáciu na ekologickom 
obhospodarovaní UEV a CHVÚ. V konečnom dôsledku testovanie hypotéz potvrdilo (na príklade vývoja 
početnosti vtáčích druhov), že toto opatrenie bolo nepopierateľne významným prínosom pre cieľ ochrany 
prírody na UEV a CHVÚ, tj. zabezpečenie ochrany druhov a biotopov. 

Implementácia opatrenia 225 mala pozitívny vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia a prispela k 
nasledovným pozitívnym efektom: 

 k zlepšeniu biodiverzity na výmere 16 552 ha 

 k posilneniu ochrany voľne žijúcich druhov šeliem a vtákov a k ochrane biotopov  

 k zlepšeniu kvality vody vplyvom lesa o výmere 16 552 ha 

 k zníženiu koncentrácie živín N, P a pesticídov  

 k zmierneniu klimatickej zmeny na výmere 16 552 ha  

 k udržaniu kvality lesnej pôdy na výmere 16 552 ha  

 k zníženiu vodnej erózie na lesnom pôdnom fonde  

 k zabráneniu marginalizácie územia a opúšťaniu pôdy na výmere 16 552 ha  

STATUS ÚZEMIA: „Bol to les začlenený do UEV a CHVÚ a ostal to les začlenený do UEV a CHVÚ“  

 
ZLEPŠENIE BIODIVERZITY - ÚEV A CHVÚ  

Opatrenie 225 bolo viazané na územia s osobitným významom pre ochranu prírody. Išlo o chránené územia 
biotopov európskeho významu, patriace do systému Natura 2000 s výnimkou území zaradených do 5. 
stupňa ochrany a o vtáčie biotopy patriace do Chránených vtáčích území (CHVÚ). Vzhľadom na to, že ide 
o lesy osobitného určenia a špecifického významu práve z pohľadu biodiverzity, je príspevok týchto lesov 
k ochrane biodiverzity či už ide o ochranu lesných biotopov, alebo jednotlivých druhov, najmä vtáčích 
druhov, vysoký. 

Lokalizácia a ekologický význam území zahrnutých to tohto typu chránených území národného a 
európskeho významu je evidentná z nasledujúceho obrázku (mapa CHÚ).  
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Obr. č. 225/1: Územia, kde sa realizovali opatrenia osi 2 PRV 2007–2013 (stav k 31.12.2014)  

 

Zdroj údajov: NLC, PPA 

V lesných spoločenstvách je možné hodnotiť príspevok k zlepšeniu úrovne biodiverzity najmä 
prostredníctvom vývoja populácií vzácnych druhov voľne žijúcich zvierat ako aj trendmi v zastúpení 
pôvodných lesných drevín. 

Z tohto pohľadu sú najvýznamnejším ukazovateľom biodiverzity voľne žijúce šelmy ako medveď, vlk a rys. 
Ich prirodzený areál je situovaný práve do cenných horských biotopov, kde sa implementovalo aj opatrenie 
225. Čím menej sa v týchto biotopoch vykonáva intenzívna hospodárska činnosť, tým menej rušivých 
faktorov ovplyvňuje prirodzené chovanie a život vzácnych, resp. chránených druhov veľkých šeliem. V tejto 
súvislosti je dôležitá informácia o vývoji populácií (populačnej hustoty) týchto druhov na územiach, kde sa 
implementovalo opatrenie 225. V horských oblastiach, typických pre implementáciu opatrenia 225, je 
hustota veľkých šeliem prirodzene vyššia v porovnaní so slovenským priemerom. Nie je však taká vysoká 
ako pri biotopoch, kde platí bezzásahový režim (tj. 5. stupeň ochrany). Znamená to, že populačná hustota 
a trend nárastu populácie veľkých šeliem (chránené druhy – medveď, vlk, rys) nie sú na územiach, kde sa 
implementovalo opatrenie 225, také veľké, ako na územiach, kde sa implementovalo opatrenie 224 
(bezzásahové územia), ale sú výrazne vyššie v porovnaní s lesmi hospodárskymi a s celoslovenským 
priemerom. Pozitívny efekt opatrenia 225 na stav populácií veľkých šeliem je zdokumentovaný v 
nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. č. 225/6: Prehľad početnosti sledovaných druhov živočíchov v absolútnych a relatívnych jednotkách odvodené z 
údajov oficiálnej poľovníckej štatistiky 

DRUH rok 
SR Opatrenie 225 

ks ks/km2 ks ks/km2 

Vlk dravý 

2007 1 322 0,03 16 0,05 

2008 1 563 0,03 24 0,08 

2009 1 698 0,03 21 0,06 

2010 1 823 0,04 28 0,09 

2011 2 065 0,04 29 0,09 

2012 2 006 0,04 22 0,07 

2013 2 102 0,04 26 0,08 

2014 2 123 0,04 27 0,09 

Medveď hnedý 

2007 1 739 0,04 31 0,10 

2008 1 939 0,04 31 0,10 

2009 1 940 0,04 23 0,07 

2010 2 001 0,04 32 0,10 

2011 2 067 0,04 29 0,09 

2012 2 080 0,04 31 0,10 

2013 2 069 0,04 33 0,10 

2014 2 062 0,04 30 0,09 

Rys ostrovid 

2007 1 213 0,02 12 0,04 

2008 1 447 0,03 16 0,05 

2009 1 558 0,03 15 0,05 

2010 1 616 0,03 19 0,06 

2011 1 724 0,04 21 0,07 

2012 1 667 0,03 19 0,06 

2013 1 717 0,04 17 0,05 

2014 1 668 0,03 18 0,06 
Zdroj údajov: NLC 

Rovnako dôležitým parametrom biodiverzity lesných spoločenstiev je aj zachovanie pôvodného 
drevinového zloženia a vyhodnotenie trendu zastúpenia pôvodných lesných drevín (smrek, jedľa, 
smrekovec, borovica, dub, buk). 

Analyzované dáta (Kulla a kol., 2015) ukazujú, že na plochách s opatrením 225 došlo k poklesu zastúpenia 
smreka v porovnaní s celoslovenským priemerom, čo je dôsledkom rozsiahlych kalamít, na elimináciu 
ktorých sa práve toto opatrenie často využíva. Zastúpenie smreka je v týchto porastoch o čosi nižšie ako 
celoslovenský priemer, čo však vyplýva aj z ich lokalizácie v bukových oblastiach na východnom Slovensku.  

Z hľadiska zastúpenia drevín možno pozorovať určité priaznivé trendy, a to najmä pri jedli, kde sa darí jej 
zastúpenie mierne zvyšovať. Doba monitorovania je však príliš krátka na formulovanie vážnejších záverov. 

Údaje o vývojových trendoch drevín sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách pre tri dreviny a to 
najrozšírenejšiu ihličnatú drevinu (smrek), najrozšírenejšiu listnatú drevinu (buk) a bio-indikačnú drevinu 
(jedľa). 
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Tab. č. 225/7: Vývoj zastúpenia smreka od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku  

Drevina Rok 
Slovensko opatrenie 225 

 % %  

    Smrek 

2007 25,9 18,1 

2008 25,8 18,0 

2009 25,5 18,1 

2010 25,3 17,2 

2011 25,1 17,0 

2012 24,9 16,8 

2013 24,1 16,3 

2014 23,7 16,0 
Zdroj údajov: NLC 

Tab. č. 225/8: Vývoj zastúpenia buka od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku  

Drevina Rok 
Slovensko opatrenie 225 

 % %  

Buk 

2007 31,2 42,6 

2008 31,4 42,5 

2009 31,6 42,9 

2010 31,8 43,4 

2011 32,0 43,1 

2012 32,2 42,6 

2013 32,7 42,9 

2014 33,0 43,1 
Zdroj údajov: NLC 

Tab. č. 225/9: Vývoj zastúpenia jedle od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku 

Drevina Rok 
Slovensko opatrenie 225 

 % %  

Jedľa 

2007 4,0 6,8 

2008 4,0 6,9 

2009 4,0 6,9 

2010 4,0 6,7 

2011 4,1 6,6 

2012 4,0 6,6 

2013 4,0 6,6 

2014 4,0 6,8 
Zdroj údajov: NLC 

 

Ďalším dôležitým ukazovateľom trendov biodiverzity je vývoj početnosti vtáčích druhov. 

Podľa SOS/BirdLife Slovakia – Ridzoň, J. et al. (2016) z vyhodnotenia trendov početnosti vtáctva na 
Slovensku v rokoch 2005-2015 vyplýva, že zmeny početnosti lesných druhov boli nasledovné. Z 27 
hodnotených druhov bol u dvanástich druhov na národnej úrovni zistený preukazný trend. Stabilný trend 
bol zistený u glezga (Coccothraustes coccothraustes), datľa veľkého (Dendrocopos major), sýkorky uhliarky 
(Parus ater), kolibiarika čipčavého (Phylloscopus collybita). Mierny pokles bol zistený u ľabtušky lesnej 
(Anthus trivialis), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), sojky (Garrulus glandarius), kolibiarika 
sykavého (Phylloscopus sibilatrix), hýľa (Pyrrhula pyrrhula), silný pokles u orešnice (Nucifraga 
caryocatactes). Mierny nárast bol zistený u kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaris) a brhlíka (Sitta 
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europaea). U ostatných druhov bol trend klasifikovaný ako neistý, pričom u 10 druhov z týchto bola 
tendencia početnosti klesajúca a u piatich rastúca. 

Celkovo po vyhodnotení indexu zmien početnosti lesných druhov vtáctva vykazuje početnosť klesajúcu 
tendenciu. Oproti roku 2005 sa početnosť všetkých druhov zahrnutých v indexe lesných druhov znížila o 
viac ako 20 %.  

Vybrané a ohrozené druhy vtákov: 

Bocian čierny (Ciconia nigra) 
Celková populácia bociana čierneho na Slovensku sa odhaduje na 400 – 600 párov (BirdLife 2004). Kým v 
prvých rokoch 20.-teho storočia bola jeho populácia u nás hodnotená ako rastúca, tak v súčasnosti sa 
hodnotí populácia ako mierne klesajúca (Černecký et al. 2014). V rámci jednotlivých regiónov je možné 
zaznamenať aj významnejšie prepady početnosti, resp. oscilácie početnosti, avšak rozhodne nemožno 
tieto výkyvy charakterizovať ako pozitívne trendy.  

Jedným z centier rozšírenia tohto druhu je Orava, kde bol v približne posledných 10 - 15 rokoch 
zaznamenaný mierny úbytok hniezdnych párov. Najväčší pokles bol zaznamenaný v okolí Oravskej 
priehrady. Ešte v polovici 90-tych rokov minulého storočia v okolí Trstenej hniezdilo cca 10 párov. V roku 
2010, napriek vysokej intenzite návštev, bol v okolí Oravskej priehrady bocian čierny zaznamenaný len 1-
krát. Aktuálne sa udáva v tejto časti územia odhad populácie na úrovni 2-3 páry, pričom na celom CHVÚ 
30-40 párov (Karaska et al. 2015). Hlavnou príčinou poklesu na tomto území je enormný nárast 
lesohospodárskych prác v dôsledku rozpadu smrečín (veterné kalamity, podkôrny hmyz) a následného 
vyťaženia porastov. Podobne táto príčina je za aktuálnym poklesom populácií bociana čierneho v 
Levočských vrchoch a Volovských vrchoch. Na niektorých CHVÚ (Malé Karpaty, Veľká Fatra, Malá Fatra, 
Bukovské vrchy, Laborecká vrchovina) bola zistená populácia bociana čierneho v poslednej dekáde stabilná 
(Karaska et al. 2015), pričom ide o územia, kde LEP boli aplikované nie na zanedbateľnej časti územia. Na 
druhej strane na týchto plochách na daných CHVÚ nebola zistená dostatočne veľká vzorka hniezdisk 
bociana čierneho, ktorá by umožňovala odhadnúť efektivitu opatrení na tento druh, i keď rozdielne trendy 
môžu indikovať, že LEP opatrenia k stabilnému trendu mohli aspoň čiastočne prispieť. Na zlepšenie kvality 
dát u tohto druhu a zlepšenie hodnotenia efektivity opatrení bude potrebné zväčšiť rozsah monitoringu 
so zacielením na tento druh. 

  
Orol kráľovský (Aquila heliaca) 
V ďalšom období odporúčame znovu zapracovať do nového PRV SR 2021 – 2027 špecifické AEP: „Ochrana 
biotopov vybraných druhov vtákov“, ktoré by zahrňovalo ochranu biotopov vtákov poľnohospodárskej 
krajiny vrátane orla kráľovského. Z existujúceho PRV SR 2014-2020 uvedené opatrenie bolo bohužiaľ 
vypustené. Taktiež odporúčame zvýšiť mieru uplatňovania opatrenia „Lesnícko-environmentálne a 
klimatické služby a ochrana lesov“ v rámci existujúceho PRV SR 2014-2020 zo strany lesohospodárskych 
subjektov, hlavne z dôvodu nevyhnutného zabezpečenia ochrany hniezdnych biotopov orlov kráľovských 
na lesných pozemkoch. Na základe doterajších skúseností považujeme za dôležité nastaviť podmienky 
finančnej podpory tak, aby bolo možné realizovať predmetné LEP a AEP „Ochrana biotopov vybraných 
druhov vtákov“ aj mimo chránených vtáčích území vyhlásených kvôli zabezpečeniu ochrany orlov 
kráľovských. Dôvodom uvedeného konštatovania je skutočnosť, že približne polovica hniezdnej populácie 
sa stále vyskytuje mimo CHVÚ. Je potrebné si uvedomiť, že orol kráľovský má z vtáčích druhov jeden z 
najväčších domovských okrskov, ktorého veľkosť môže mať rozlohu okolo 80 – 100 km2 a nehniezdiace 
jedince jednotlivé páry vytláčajú zo svojho domovského okrsku, čím dochádza k veľkému rozptylu orlov. Z 
celkovej populácie približne 70% párov orlov hniezdi v agrocenózach a 30 % v pohoriach.  
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Nárast počtu opustených hniezdisk na západnom Slovensku s veľkou pravdepodobnosťou súvisí s 
páchaním trestnej činnosti vo veľkom rozsahu (predovšetkým trávenie a nezákonný odstrel), obeťou ktorej 
sú chránené druhy vtákov. Ďalším dôvodom je nízka vymožiteľnosť práva týchto prípadov vtáčej kriminality 
a ekologicky nevhodné obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v nížinách súvisiace s nevhodnou 
aplikáciou chemických prípravkov na ochranu rastlín (rodenticidy). Takto vykonávaná poľnohospodárska 
činnosť spôsobuje významné zníženie diverzity kľúčových druhov koristi, a tým degradáciu potravných 
biotopov orlov.  

Celkovo možno hodnotiť implementáciu leso-environmentálnych opatrení (O225) vedúcich k zachovaniu 
biodiverzity vtáčích druhov v lesných ekosystémoch ako čiastočne úspešné, vzhľadom k limitovaným 
plochám, na ktorých sa opatrenia realizovali. Na základe aktuálnych dát možno konštatovať, že 
na územiach s implementáciou opatrení podporujúcich leso-environment nebol zistený pokles populácií 
bežných druhov vtáctva, kým na národnej úrovni pokles populácií bežných druhov vtáctva zistený bol (viď. 
nasledujúci graf). 

 

Graf č. 225/2: Znázornenie Indexu zmeny početnosti 18 lesných druhov vtáctva na plochách LEP (FIn Lep) a na 
národnej úrovni (FIn SK) (Ridzoň, J. a kol., 2016). 

 
 

ZVÝŠENIE ALEBO UDRŽANIE ÚZEMÍ S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU (HNV) 

Lesné územia s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku predstavujú výmeru cca 1,12 mil. ha lesných 
spoločenstiev. Z tohto pohľadu príspevok tohto opatrenia s výmerou necelých 17 tis. ha možno považovať 
za relatívne symbolický. Podstatné je však to, že HNV lesné územia sú definované ako prírodné, prípadne 
poloprírodné lesy, ktorých manažment (historický alebo súčasný) podporuje vysokú biodiverzitu 
prirodzených druhov a habitátov alebo chránených druhov. Z tohto pohľadu sú všetky lesné územia, kde 
sa implementovalo opatrenie 225, plne začlenené do HNV. Z tohto pohľadu celé opatrenie 225 vo 
významnej miere prispelo k udržaniu území HNV na Slovensku. 
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Obr. č.225/2: Územia s vysokou prírodnou hodnotou v rámci Slovenskej republiky (stav k 31.12.2014)  

 

Zdroj údajov: NLC, ŠOP SR 

Význam opatrenia 225 na udržanie HNV možno dokumentovať aj prostredníctvom nepriameho 
indikačného nástroja, ktorým je vývoj zastúpenia drevín na HNV územiach a trendy zásob drevín na HNV 
územiach. 

Ako príklady relevantných trendov pozitívneho vývoja HNV území, kde sa implementovalo opatrenie 225 
možno uviesť trend zastúpenia smreka, buka a jedle na územiach HNV a trendy zásob dreva u smreka, 
buka a jedle na územiach HNV (porovnanie území HNV ako celku s územiami HNV, kde sa implementovalo 
O225). 

Vývoj zastúpenia drevín: 

Tab. č. 225/10: Vývoj zastúpenia smreka od roku 2007 do roku 2014 na záujmových územiach 

Drevina Rok 
SR VPH 

225 v regióne 
VPH 

 % % 

Smrek 

2007 31,1 15,1 

2008 30,9 15,2 

2009 30,6 15,5 

2010 30,3 15,2 

2011 29,8 14,9 

2012 29,5 14,7 

2013 29,4 14,2 

2014 28,6 13,7 
Zdroj údajov: NLC 

Trend a porovnanie ukazuje, že pri opatrení 225 je podiel smreka na území s VPH výrazne nižší, čo je 
pozitívny trend vzhľadom k labilite smrečín ako takých a afinite smreka k vytváraniu homogénnych 
smrekových porastov bez prímesi iných drevín. 
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Tab. č. 225/11: Vývoj zastúpenia jedle od roku 2007 do roku 2014 v záujmových územiach 

Drevina rok 
územia VPH 225 v regióne 

VPH 

% % 

Jedľa 

2007 5,0 7,4 

2008 5,0 7,5 

2009 5,0 7,5 

2010 4,9 7,5 

2011 4,8 7,4 

2012 4,8 7,4 

2013 4,9 7,4 

2014 4,8 7,4 
Zdroj údajov: NLC 

Zastúpenie a trend vývoja zastúpenia jedle je trochu varujúci z pohľadu mierneho poklesu zastúpenia jedle 
na úrovni území VPH. 

Tab. č. 225/12: Vývoj zastúpenia buka od roku 2007 do roku 2014 na záujmových územiach 

Drevina Rok 
územia VPH 

225 v regióne 
VPH 

% % 

Buk 

2007 30,9 47,4 

2008 31,1 47,3 

2009 31,3 47,8 

2010 31,4 48,1 

2011 31,6 47,9 

2012 31,6 47,5 

2013 31,7 47,8 

2014 31,9 48,2 
Zdroj údajov: NLC 

Buk je naša najzastúpenejšia drevina tvoriaca asi 1/3 podiel lesov Slovenska. V rámci území s VPH je jej 
podiel podobný ako v SR. Zastúpenie a trendy sú v zásade zhodné s celoslovenskými. Čo môže mať v 
budúcnosti negatívny vplyv na VPH (rozsiahle homogénne bučiny bez prímesí iných drevín). 

 
Porovnanie zásoby drevín na hektár na územiach s VPH: 

Najnižšiu hektárovú zásobu na územiach s vysokou prírodnou hodnotou dosahuje drevina smrekovec. Za 
ním nasledujú dreviny v tomto poradí: dub, borovica, smrek a najvyššiu hektárovú zásobu má jedľa. Zrejmý 
je mierny trend poklesu zásoby smreka a vzostupu ostatných drevín, najmä buka, duba a smrekovca. 
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Graf č. 225/3: Porovnanie zásoby drevín na hektár na územiach s VPH po jednotlivých rokoch 

 
Zdroj údajov: NLC 

Graf č. 225/4: Porovnanie zásoby drevín na hektár po jednotlivých rokoch na územiach s VPH, kde sa realizovalo 
opatrenie 225 

 
Zdroj údajov: NLC 

Na územiach, na ktorých sa realizovalo opatrenie 225, je hektárovou zásobou najvyššie jedľa, nasleduje 
buk a smrek sa už dostáva za buk. Trendy sú opäť priaznivé, hektárové zásoby majú vzostupný tendenciu. 

 
Zmeny v znečistení vody nitrátmi a pesticídmi  

Úspešne obhospodarovaná oblasť prispieva k obmedzeniu hospodárskych činností a vstupov v dôsledku L-
E záväzkov, kde na lesných pôdach, ktoré sú predmetom podpory, je vylúčené používanie stanovených 
prípravkov na ochranu rastlín a podmienkou podpory je aj používanie biologicky odbúrateľného oleja. V 
rámci podpôr poskytovaných podľa opatrení 225 sa použili pesticídne prípravky len v malých množstvách. 
Cielené minerálne hnojenie lesných porastov dusíkom a fosforom sa na územiach spadajúcich pod 
opatrenie 225 nevykonávalo a nepredpokladá sa teda zmena bilancie príslušných živín. Ani v budúcnosti 
sa nepredpokladá realizácia opatrení, ktoré by mali vplyv na zmenu bilancie N a P. Podporená oblasť 
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prispieva k zníženiu prenosu kontaminantov v dôsledku leso-environmentálnych záväzkov a opatrenie tak 
svojimi špecifickými podmienkami podpory prispieva k zlepšeniu kvality vody.  

Všeobecne však platí, že les predstavuje z hľadiska ochrany kvality vôd jeden z najvhodnejších spôsobov 
využitia pôdy. Obhospodaruje sa spravidla menej intenzívne než iná pôda, čoho výsledkom je menej časté 
narúšanie povrchu pôdy a nižšie využívanie hnojív a pesticídov. Lesná pôda si aj ľahšie udržiava infiltračnú 
schopnosť, čo znižuje jej erodovateľnosť. Význam lesa je najväčší na strmých svahoch, vo vyšších polohách 
(pramenné oblasti) a v blízkosti zdrojov pitnej vody. Ochrana kvality vody je zabezpečovaná najmä 
prostredníctvom ochranných lesov. Hlavnou funkciou týchto lesov je ochrana pôd pred eróziou, a 
znižovanie obsahu splavenín vo vodných tokoch je len vedľajším efektom tejto ochrany. V roku 2015 bola 
výmera ochranných lesov 331 tis. ha, čo je 17,1 % lesnej pôdy Slovenska.  

Charakter opatrenia 225, a s ňou spojené implementačné pravidlá, určovali najvyššie ekologické štandardy 
pre lesnícke aktivity na týchto územiach. Uplatňovali sa ekologicky šetrné, tzv.  jemnejšie spôsoby 
obhospodarovanie lesov, uprednostňovali sa ekologicky akceptovateľné postupy a vykonávali sa lesnícke 
environmentálne orientované činnosti nad rámec programov starostlivosti o les. Nepoužívala sa pesticídna 
chémia pri ochrane lesa, ani revitalizačné hnojivá. Výnimkou mohli byť iba biologické a biotechnické 
opatrenia a metódy, napr. feromónový monitoring (podkôrny hmyz). Preto možno jednoznačne 
skonštatovať, že toto opatrenie malo priaznivý vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd, 
nezaťažovalo ich cudzorodými látkami. Naopak stromy (lesy) svojou schopnosťou čerpať a odparovať vodu 
zabezpečujú prirodzenú filtráciu a kolobeh vody v prírode. Súbežne, lesné porasty dokážu spomaľovať 
odtok povrchovej vody, čím splošťujú povodňovú vlnu a zmierňujú dôsledky vodnej erózie. 

 
Produkcia obnoviteľnej energie  

Opatrenie 225 svojím charakterom vopred limituje možnosti využívania lesných spoločenstiev patriacich 
do tohto opatrenia na intenzívnu produkciu biomasy využiteľnej na energetické účely. 
V dôsledku obmedzení súvisiacich s týmto opatrením nie je možné vyrábať lesnú palivovú biomasu z 
hmoty, ktorú je nutné ponechať ako stojace stromy vrátane hniezdnych stromov a pionierskych drevín na 
dožitie. Ďalej je potrebné vylúčiť ťažbu z okolia hniezdnych stromov. Na výrobu palivovej biomasy sa 
používanie jemnejších foriem hospodárenia a vylúčenie hospodárskej činnosti počas časti roka nepovažuje 
za obmedzenie. 

Produkcia palivovej biomasy sa vypočítala z priemernej sortimentovej štruktúry drevinového zloženia 
hodnotených lesných porastov. Využiteľný ročný potenciál palivovej biomasy sa stanovil 
štandardizovanými metódami. 
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Tab. č. 225/13: Hodnotenie produkcie palivovej biomasy a jej využiteľného potenciálu v rokoch 2007 – 2014 na 
územiach s realizovaným opatrením 225 

Sortiment Rok 

Ročná produkcia palivovej biomasy a jej energetická hodnota 

Skutočná produkcia Ročný využiteľný potenciál 

t GJ t.ha-1 GJ.ha-1 t GJ t.ha-1 GJ.ha-1 

 P
al

iv
o

vé
 d

re
vo

 

2007 1126,400 10700,400 0,068 0,650 2031,000 19298,100 0,123 1,172 

2008 2041,400 19393,000 0,124 1,178 2035,000 19328,100 0,124 1,174 

2009 18,000 170,600 0,001 0,010 2037,000 19352,000 0,124 1,175 

2010 0,000 0,000 0,000 0,000 2228,007 21170,016 0,135 1,286 

2011 1903,616 18083,676 0,115 1,099 2244,255 21324,401 0,136 1,295 

2012 1802,240 17120,640 0,109 1,040 2290,968 21768,257 0,139 1,322 

2013 1678,336 15943,596 0,101 0,969 2311,278 21961,238 0,140 1,334 

2014 1576,960 14980,560 0,095 0,910 2360,022 22424,392 0,143 1,362 

 P
al

iv
o

vé
 š

ti
ep

ky
 

2007 896,700 8518,800 0,054 0,517 5756,000 54685,000 0,350 3,320 

2008 1588,600 15091,500 0,096 0,916 5760,000 54721,100 0,350 3,323 

2009 13,600 129,200 0,001 0,008 5762,000 54737,700 0,350 3,324 

2010 0,000 0,000 0,000 0,000 6314,332 59989,445 0,384 3,642 

2011 1515,423 14396,772 0,091 0,874 6360,380 60426,925 0,387 3,669 

2012 1434,720 13630,080 0,086 0,827 7367,680 69996,800 0,448 4,250 

2013 1336,083 12693,012 0,080 0,770 6550,328 62231,530 0,398 3,778 

2014 1255,380 11926,320 0,076 0,724 6688,472 63543,970 0,407 3,858 

 S
p

o
lu

 

2007 2023,100 19219,300 0,123 1,167 7788,000 73983,000 0,473 4,492 

2008 3630,000 34484,500 0,220 2,094 7795,000 74049,200 0,473 4,496 

2009 31,600 299,900 0,002 0,018 7799,000 74089,800 0,474 4,499 

2010 0,000 0,000 0,000 0,000 8542,339 81159,461 0,519 4,928 

2011 3419,039 32480,448 0,206 1,972 8604,635 81751,326 0,523 4,964 

2012 3236,960 30750,720 0,195 1,867 9658,648 91765,057 0,587 5,572 

2013 3014,419 28636,608 0,182 1,739 8861,606 84192,768 0,538 5,112 

2014 2832,340 26906,880 0,171 1,634 9048,494 85968,362 0,550 5,220 

Zdroj údajov: NLC 

V lesných porastoch, ktorých sa opatrenie č. 225 dotýka, majú prevahu listnaté dreviny a to najmä buk. 
Podiel ihličnanov je menší. Skutočná energetická produkcia dosahuje v priemere tretinovú hodnotu 
energetického potenciálu. Ročný využiteľný potenciál produkcie palivovej biomasy v období rokov 2007 – 
2014 bol 7788 až 9659 t s energetickou hodnotou 73983 až 91765 GJ. Skutočne vyrobené ročné množstvá 
sa pohybovali v rozpätí 0 až 3630 t. Priemerná ročná produkcia bola 2273 t s energetickou hodnotou 21596 
GJ. V prípade smreka väčšinu produkcie predstavovali ťažby náhodné, u ostatných drevín mala prevahu 
ťažba úmyselná.  

V prepočte na 1 ha nebola realizovaná ročná produkcia palivovej biomasy 0,253 až 0,519 t s energetickou 
hodnotou 2,4 až 4,93 GJ. 
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Produkcia palivovej drevnej biomasy v lesných porastoch, na ktoré sa vzťahuje uvedené opatrenie, 
dosahovala v hodnotenom období v priemere 26% využiteľného potenciálu. Okrem ťažbových obmedzení 
z titulu ochrany prírody ovplyvňovali veľkosť produkcie sortimentov dreva aj nižšie zásoby na jednotku 
plochy v bučinách východného Slovenska, kde je toto opatrenie bohato lokalizované. Na druhej strane 
vyšší podiel listnatých drevín generuje vyšší podiel tenčiny a palivovej biomasy vo všeobecnosti. 

Súhrnne možno konštatovať, že aj keď opatrenie 225 nebolo nasmerované na priamu podporu 
energetického využitia biomasy, aj pri tomto opatrení sa vytváral kapacitný priestor (1/4 štandardného 
potenciálu) na využite lesov začlenených do tohto záväzku aj pre takú environmentálne pozitívnu aktivitu, 
akou je produkcia energetickej štiepky z biomasy.  

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

 Ukazovateľ pre kritérium: 
 
Odpovede na hodnotiacu otázku č.20: 
 

Neboli zistené iné účinky prispievajúce k iným cieľom alebo osiam.  
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226 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení 

Úvod 

V rámci OSI 2 kládla SWOT analýza, uvedená v programovom dokumente, dôraz na nasledujúce 
nedostatky v životnom prostredí vidieckych oblastí: 

 kontaminácia alebo potenciálna kontaminácia vodných zdrojov dusičnanmi z poľnohospodárstva 

 vysoký podiel pôd ohrozených eróziou a inou formou degradácie; 

 úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov 

 nedostatočné povedomie farmárov a lesníkov o negatívnych dosahoch na zložky životného 
prostredia v súvislosti s nesprávnym hospodárením; 

OS 2 mala nasledovné priority: 

 Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s 
vysokou prírodnou hodnotou  

 Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd  

 Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy  

 Zmiernenie dôsledkov klimatických zmien 
Do skupiny opatrení v rámci OS 2 patrilo aj opatrenie M226 „Obnova potenciálu lesného hospodárstva a 
zavedenie preventívnych opatrení“. V nadväznosti na analýzu SWOT a zadefinované potreby bol v 
programe pre opatrenie 226 stanovený nasledovný operačný cieľ: 

 Obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi a 
zavádzanie preventívnych opatrení. 

 
Cieľ opatrenia sa mal realizovať prostredníctvom nasledovných podporovaných aktivít: 

– posilňovania biodiverzity a ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejnoprospešných 
funkcií; 

– znižovania rizika pôdnej erózie; 
– zvyšovania absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie 

lesov; 
– zvyšovania ochrany lesov pred požiarmi.  

Tento cieľ sa mal dosiahnuť hlavne prostredníctvom podpory intervencií, ktoré boli definované 
nasledovne: 

 realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a 
antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi; 

 obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených biotickými 
a abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi;  

 výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných 
opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží; 

 budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich čistenie a údržba; 

 budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných systémov. 
Intervenčná logika bola modifikovaná podľa dôležitosti do dvoch rôznych priorít a štruktúra tejto 
modifikácie je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 226/1. 
 
 
 
 
 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

389 

Tab. č. 226/1: Priorizácia intervencie v rámci opatrenia 226 PRV SR 2007-2013 

Priorizácia 
 

Aktivita 

Aktivity s vysokou prioritou 
 

ozdravné opatrenia: Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj 
 

lesné cesty – výstavba, rekonštrukcia, dostavba a prestavba lesnej 
dopravnej siete v oblastiach zaradených v prílohe č. 11 k vyhláške č. 
453/2006 Z. z. do Kategórie A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia 
požiarom 
 

protipožiarne nádrže – výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba, vrátane 
budovania, čistenia a údržby protipožiarnych pásov a priesekov v 
oblastiach zaradených v prílohe  č. 11 k vyhláške č. 453/2006 Z. z. do 
Kategórie A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom 
 

obnova lesných porastov (v horských oblastiach) a následná ochrana a 
výchova mladých lesných kultúr a porastov  
v 6. – 8. LVS (nevzťahuje sa na ozdravné opatrenia) 
 

budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných 
systémov 
 

Aktivity s nižšou prioritou 
 

ozdravné opatrenia: Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj 

lesné cesty - výstavba, rekonštrukcia, dostavba a prestavba lesnej 
dopravnej siete v oblastiach zaradených v prílohe č. 11 k vyhláške č. 
453/2006 Z. z. do Kategórie B – lesy so stredným stupňom ohrozenia 
požiarom 
 

protipožiarne nádrže – výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba, vrátane 
budovania, čistenia a údržby protipožiarnych pásov a priesekov v 
oblastiach zaradených v prílohe č. 11 k vyhláške č. 453/2006 Z. z. do 
Kategórie B – lesy so stredným stupňom ohrozenia požiarom 
 

budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných 
systémov 
 

Podpora mala charakter nenávratného finančného príspevku a investície na úrovni 100 % (plné 
financovanie), pričom typ investícii bol charakterizovaný ako neziskové investície.  

Finančný rámec podpory na jeden projekt (minimálna a maximálna podpora) bol rozdielny v závislosti od 
jednotlivých výziev a varíroval pri minimálnej podpore od 1 000 do 5 000,- EUR/projekt a pri maximálnej 
podpore od 700 tis. EUR do 12 mil. EUR / projekt. 

Základná intervenčná logika pre toto opatrenie bola založená na financovaní dôležitých ekologicky 
orientovaných lesníckych činností a na podpore investícií do infraštruktúry nutnej na realizáciu ekologicky 
orientovaných lesníckych aktivít. 

Výsledkom tejto intervenčnej logiky mala byť obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených 
prírodnými pohromami a požiarmi a zavádzanie preventívnych opatrení, ktoré by minimalizovali riziká 
zhoršovania ekologických parametrov lesných ekosystémov. 
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Ekologickým výstupom intervenčných opatrení malo byť posilňovanie biodiverzity a ekologickej stability 
lesov, zlepšovanie verejnoprospešných funkcií lesa, znižovanie rizika pôdnej erózie, posilnenie 
vodohospodárskej funkcie lesov a v neposlednom rade aj zvyšovanie ochrany lesov pred požiarmi. 

Realizovaním plánovaných intervencií a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 226 prispieť k 
cieľu osi 2: „Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dosahom na životné 
prostredie, prírodu a vzhľad krajiny “. 

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah medzi 
potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie odpovedá 
plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  

Programové potreby vzťahujúce sa 
na opatrenie 226 

- ekologizácia obhospodarovania lesov smerujúca k 
zvyšovaniu produkčného potenciálu v poškodených lesoch 

- posilnenie vodo- a pôdo-ochranných funkcií lesov 
- zvýšenie potenciálu lesných spoločenstiev znižovať 

negatívne vplyvy globálnej klimatickej zmeny,  

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, resp. postupy, prostredníctvom ktorých sa mali 
očakávané zmeny dosiahnuť 

- Posilnenie biodiverzity a 
ekologickej stability lesov a 
zlepšovania ich 
verejnoprospešných funkcií; 

Realizácia ozdravných opatrení v lesoch atakovaných škodlivými činiteľmi 
 

- Zníženie rizík pôdnej erózie 
 

Obnova lesných porastov poškodených škodlivými činiteľmi. 

- Zvýšenie absorpčného 
potenciálu lesnej pôdy a 
posilnenie vodohospodárskej 
funkcie lesa 

Zakladanie, ochrana a výchova nových lesných porastov schopných plniť 
pôdoochranné a vodozádržné funkcie (na územiach atakovaných 
škodlivými činiteľmi). 

- Zvyšovanie ochrany lesa pred 
požiarmi 

Budovanie lesných ciest s protipožiarnou funkciou a realizovanie 
protipožiarnych opatrení ( požiarne nádrže, protipožiarne pásy a 
prieseky, protipožiarne monitorovacie a výstražné systémy) 

 
Realizácia opatrenia  

Opatrenie 226 bolo realizované prostredníctvom troch výziev: 

Prvá výzva:  

 Zverejnenie a začiatok prijímania žiadostí 1.2.2008, ukončenie prijímania žiadostí 30.6.2008. 

 Počet prijatých žiadostí 314, počet vyradených projektov 46, počet uzavretých zmlúv 268 

 Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 1 000,- EUR a max. 700 000,- EUR. 

Druhá výzva: 

 Zverejnenie 4.8. 2009, začiatok prijímania žiadostí 14.9.2009, ukončenie prijímania 30.10.2009. 

 Počet prijatých žiadostí 312, počet vyradených projektov 204, počet uzavretých zmlúv 108 

 Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:  
V rámci výzvy žiadateľ mohol podať 1 projekt, pričom minimálne výdavky na projekt boli 5 000,- EUR 
a maximálne:  
– 1 500 000,- EUR, ak ide o žiadateľa s výmerou obhospodarovanej lesnej pôdy menšou ako 60 000 
ha,  
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– 3 300 000,- EUR, ak ide o žiadateľa s výmerou obhospodarovanej lesnej pôdy od 60 001 ha do 100 
000 ha vrátane,  
– 12 000 000,- EUR, ak ide o žiadateľa s výmerou obhospodarovanej lesnej pôdy väčšou ako 100 000 
ha. 

 
Tretia výzva: 

 Zverejnenie 12.8. 2013, začiatok prijímania žiadostí 3.2.2014, ukončenie prijímania 30.4.2014  

 Počet prijatých žiadostí 180, počet vyradených projektov 97, počet uzavretých zmlúv 83 

 Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 5 000,- EUR a max. 700 000,- EUR. 
 
V rámci všetkých výziev bolo celkom prijatých 806 žiadostí o nenávratný príspevok registrovaných v IS; 
žiadaný príspevok predstavoval 318 752 158,- EUR, t. j. 205 % z celkového finančného limitu stanoveného 
na toto opatrenie (stanovený finančný limit pre celé opatrenie 226 bol 155 221 594,- EUR). 

Celkový počet vyradených projektov k 31.12.2015 dosiahol úroveň až 347 projektov (počet všetkých 
vyradených projektov vrátane zrušených zmlúv). Hlavným dôvodom vyradenia projektov bol nedostatok 
finančných prostriedkov na dané opatrenie; opätovné vzatie ŽoNFP žiadateľom; nekompletná ŽoNFP; zánik 
zmluvy; žiadateľ nerealizoval obstarávanie tovarov alebo stavebných prác a služieb v súlade s usmernením 
uvedeným v kapitole 3. Príručky pre žiadateľa a i. 

Ku koncu roka 2015 bolo schválených 459 projektov v hodnote 157 296 476,- EUR, čo predstavuje 101%-
né kontrahovanie.  

V rámci schválených projektov bolo celkom 7 zrušených zmlúv z dôvodu: zániku zmluvy, odstúpenia od 
zmluvy. 

Realizovaných bolo celkom 771 platieb s vyplatenou sumou celkom 154 522 940,- EUR, čo predstavuje 
99,6%-né čerpanie. Ukončených bolo 459 projektov v sume 154 522 940,- EUR. 
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Dosiahnuté výstupy / Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Celková podporená plocha poškodených lesov dosiahla 397 tis. ha. Podporené projekty sa koncentrovali 
najmä na obnovu lesných porastov po prírodnej katastrofe (214 tis. ha) a na prevenciu po požiari (183 tis. 
ha).  

 Tab. č. 226/2: Počty projektov, podporovaná výmera a objem investícií podľa typu opatrenia 

Druh 
opatr. 

Ttyp 
činnos

ti 

Počet 
schvál
ených 
žiados

tí 

Počet 
opatre
ní, na 

kt. 
bola 

poskyt
nutá 

pomoc 

Podporená plocha poškodených lesov 
(ha) 

Celkový objem investícií (tis. EUR) 

Súkromní 
vlastníci 

Verejní 
vlastníci 

SPOLU 
Súkromní 
vlastníci 

Verejní 
vlastníci 

SPOLU 

Prevencia 

po 
požiari - 191 54 590,93 128 187,62 182 778,55 41 557,86 39 562,45 81 120,31 

po 
prírod
nej 
katastr
ofe - 2 383,77 0,00 383,77 412,42 0,00 412,42 

Obnova 

po 
požiari - 2 169,64 0,00 169,64 1 059,39 0,00 1 059,39 

po 
prírod
nej 
katastr
ofe - 264 

28 690,59 184 819,82 213 510,41 28 093,33 46 542,94 74 636,27 

SPOLU 384 459 83 834,93 313 007,44 396 842,37 71 123,01 86 105,39 157 228,39 
Zdroj: PPA 

Z celkového počtu opatrení, na ktoré bola poskytnutá pomoc, sa 47,8% opatrení orientovalo na nové 
investície do obnovy lesných hospodárstiev (189,8 tis. ha) a 45,7 % na lesnú infraštruktúru (181,5 tis. ha). 

Tab. č. 226/3: Počty projektov, podporovaná výmera a objem investícií podľa druhu činnosti 

Druh zásahu 

Počet 
opatrení, na 
ktoré bola 
poskytnutá 

pomoc 

Podporená plocha poškodených 
lesov (ha) 

Celkový objem investícií (tis. EUR) 

Súkromní 
vlastníci 

Verejní 
vlastníci 

SPOLU 
Súkromní 
vlastníci 

Verejní 
vlastníci 

SPOLU 

Infraštruktúra 191 54 067,46 127 422,26 181 489,72 42 893,50 38 863,36 81 756,86 

Obnova porastu 85 12 267,74 11 792,25 24 059,99 14 597,77 9 390,44 23 988,21 

Iné nové 
investície do 
obnovy les. 
hosp. 182 

16 039,04 173 792,93 189 831,97 13 260,30 37 851,59 51 111,89 

Iné preventívne 
opatrenia 1 1 460,69 0,00 1 460,69 371,43 0,00 371,43 

SPOLU 459 83 834,93 313 007,44 396 842,37 71 123,00 86 105,39 
157 

228,39 
Zdroj: PPA 
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Priestorová alokácia schválených verejných zdrojov 

Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Žilinského kraja (50,7 mil. EUR, t. j. 32,2 %), Prešovského 
kraja (32,1 mil. EUR, t. j. 20,4 %) a Banskobystrického (28,2 mil. EUR, t. j. 17,9 %). Najmenej verejných 
zdrojov smerovalo do Trnavského kraja (2,2 mil. EUR, t. j. 1,4%). Najvyššia priemerná výška podpory na 
jeden projekt bola v Nitrianskom kraji (573 tis. EUR), za ním nasledoval Trnavský (436 tis. EUR), Košický 
(410 tis. EUR) a Trenčiansky kraj (397 tis. EUR). 

Tab. č. 226/4: Schválené verejné zdroje opatrenia 226 podľa krajov (NUTS III) k 31.12.2015 

NUTS III 

Počet schválených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
podpora na 1 

projekt 

Priemerná 
výška podpory 

na 1 ha 

Počet % EUR % EUR EUR 

Bratislavský kraj 10 2,2 3 922 389 2,5 392 239 48,6 

Trnavský kraj 5 1,1 2 182 103 1,4 436 421 7,9 

Trenčiansky kraj 26 5,7 10 328 976 6,6 397 268 70,7 

Nitriansky kraj 10 2,2 5 729 898 3,6 572 990 13,2 

Žilinský kraj 162 35,3 50 657 224 32,2 312 699 288,7 

Banskobystrický kraj 75 16,3 28 168 440 17,9 375 579 90,1 

Prešovský kraj 112 24,4 32 128 114 20,4 286 858 114,0 

Košický kraj 59 12,9 24 179 331 15,4 409 819 86,8 

SR spolu 459 100,0 157 296 476 100,0 342 694 79,2 
Vypracoval: NPPC-VÚEPP. Zdroj: PPA, LPIS VÚPOP, prepočty NPPC-VÚEPP. 

Distribúcia podpôr na úrovni LAU I ukazuje, že najväčší objem týchto prostriedkov smeruje na stredné a 
východné Slovensko.  

Opatrenie 226 pomáhalo vytvárať multifunkčné lesnícke systémy s priaznivým dosahom na životné 
prostredie, prírodu a vzhľad krajiny, tiež podporovalo vhodné lesohospodárske postupy prispievajúce aj k 
zníženiu emisií skleníkových plynov a zachovaniu organickej hmoty v pôde a smerovaním priorít podporilo 
aj aktivity prispievajúce k zachovaniu hlavných funkcií lesa, k zlepšeniu jeho zdravotného stavu, čo 
v konečnom dôsledku prispelo k zmierneniu dosahov klimatickým zmien.  

Biotické a abiotické činitele a lesné požiare výrazne negatívne ovplyvňujú ekologický stav lesa, preto bolo 
dôležité venovať pozornosť náležitej prevencii, a to prostredníctvom činnosti zameranej na obnovu 
potenciálu lesného hospodárstva a na zavedenie preventívnych opatrení. 

Bodovacie kritéria a vyhodnocovanie projektov sa síce v každej výzve mierne líšilo, ale v princípe boli 
dostatočne objektívne, rešpektovali stanovenú priorizáciu opatrení, a zásady stanovené pre os 2 ako aj pre 
celý PRV 2007-2013. 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy  Výsledky Stanovené 
cieľové 
hodnoty  

Výsledky 2 Dosahy 
 

Podporené žiadosti zamerané na 
realizáciu ozdravných opatrení v lesoch 
atakovaných škodlivými činiteľmi 
 

Podporené množstvo 
preventívnych aktivít  
 

Plán: 
620  
Skutočnosť: 
459 

Zastavenie poklesu 
biodiverzity lesných 
území 

Vývoj biodiverzity v revitalizovaných 
lesných spoločenstvách – porovnanie 
poškodené lesy vs revitalizované lesy 
 

Podporené žiadosti na obnovu lesov 
poškodených škodlivými činiteľmi 
 

Podporená výmera 
poškodených alebo 
zničených lesov (v ha)  
 
 

Plán:  
305 000 ha 
Skutočnosť: 
396 842 ha  

Zastavenie poklesu 
biodiverzity lesných 
území 

Vývoj biodiverzity v obnovených lesoch 
– porovnanie obnovené lesné 
spoločenstvá vs holiny  
 

Podporené žiadosti na revitalizáciu lesa, 
obnovu a ochranu lesa, lesné cesty, 
protipožiarne opatrenia a súvisiace 
investície  
 

Celkový objem investícií  Plán:  
154 086 tis. E 
Skutočnosť: 
157 228 tis. E 
 

Príspevok k zníženiu 
dosahov  klimatickej 
zmeny 

Obnova lesa a jeho vitality, 
zabezpečenie plnenia 
environmentálnych funkcií lesov  

Podporené žiadosti prispievajúce k trvalo 
udržateľnému obhospodarovaniu lesov a 
k úspešnej starostlivosti o krajinu 
 

Podporená výmera 
lesných porastov v 
krajine 

Plán: 
255 000 ha 
Skutočnosť: 
396 842 ha 

Zachovanie vysokej 
prírodnej hodnoty 
lesov v krajine 

Kvalita vôd a odtokové pomery – 
porovnanie zalesneného územia vs 
bezlesie 

Podporené žiadosti na lesné cesty a 
protipožiarne opatrenia 
 

Celkový objem investícií  Plán:  
80 000 tis. E 
Skutočnosť: 
82 128 tis. E 
 

Príspevok k zníženiu 
dosahov klimatickej 
zmeny 

Ochrana lesných spoločenstiev a 
sekvestrácia CO2 (zabránenie 
uvoľňovaniu CO2 z lesa pri požiaroch)  
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Posúdenie príspevku opatrenia 226 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny Expertné posúdenie príspevku podporených aktivít k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov 
a identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov 
u prijímateľov 
berúc do úvahy 
externé činitele, 
ktoré môžu znížiť 
príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Posilnenie biodiverzity a 
ekologickej stability 
lesov a zlepšovanie ich 
verejnoprospešných 
funkcií. 

    X  Celkový rozsah 
oblastí úspešnej 
starostlivosti o 
krajinu dosiahol 
výmeru 396 824 ha  

Zlepšenie zdravotného 
stavu lesov. 
 

   X   Podporená výmera 
poškodených lesov 
bola 396 824 ha 

Zvyšovanie ochrany lesa 
pred požiarmi. 

   X   Do ochrany pred 
požiarmi vrátane 
infraštruktúry sa 
investovalo 52 % 
finančných zdrojov 
opatrenia  

 
Z H O D N O T E N I E:  

Opatrenie 226 bolo z hľadiska lesného hospodárstva strategicky najdôležitejším a z hľadiska 
priestorového aj najširším lesníckym opatrením, ktoré sa realizovalo nielen v osi 2 ale v celom PRV. 

Analýza dosiahnutých výsledkov („hrubé účinky“) dokumentuje naplnenie cieľových ukazovateľov 
výstupu.  

Kvantitatívne plnenie podľa jednotlivých ukazovateľov bolo nasledovné -  Podporovaná výmera 
zničených lesov bolo plnenie na 130 %, Celkový objem investícií na 103 % a Výmera oblastí úspešnej 
starostlivosti o krajinu bolo plnenie až na 159%.  
Rovnako možno konštatovať efektívne naplnenie očakávaných kvalitatívnych výstupov z tohto 
opatrenia, najmä zníženie výmery poškodených lesov, zvýšenie výmery novozaložených vitálnych 
lesných spoločenstiev, zníženie rizika vzniku lesných požiarov a výrazný nárast území, v ktorých sa 
zabezpečil trvalo udržateľný spôsob obhospodarovania lesov a v tej súvislosti sa zvýšila aj kvalita 
starostlivosti o krajinu. 

Objem finančných prostriedkov alokovaných na toto opatrenie bol v plnom rozsahu vyčerpaný. Pritom 
treba zdôrazniť relatívne vysoký počet vyradených projektov, až 43 % (z 804 podaných projektov až 
347 vyradených). Evidentne k tomu prispel nedostatok finančných prostriedkov na toto opatrenie. 
Možno konštatovať, že jedným z dôležitých faktorov, ktorý tento stav spôsobil, bola nedostatočná 
alokácia finančných zdrojov na toto opatrenie. Išlo o hlavné lesnícke opatrenie v PRV a treba 
pripomenúť, že lesy pokrývajú až 42% územia SR. Preto stanovená alokácia 155 mil. EUR bola 
mimoriadne nízka, vzhľadom na celkový objem zdrojov PRV 2007-2013 a paritu rozdelenia finančných 
alokácií medzi lesníctvom a poľnohospodárstvom. Druhým faktorom, ktorý mohol negatívne ovplyvniť 
úspešnosť žiadateľov, bol vysoký maximálny finančný limit v druhej výzve. Kým v prvej a tretej výzve 
bol tento limit max 700 tis. EUR na projekt, v druhej výzve to bolo až 12 mil. EUR na jeden projekt. To 
mohlo odčerpať značný objem finančných prostriedkov, a preto v druhej a tretej výzve bol pomerne 
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veľký podiel neúspešných projektov z celkového počtu podaných projektov (1. Výzva – úspešnosť 85 
%, 2. Výzva – úspešnosť 35 %, 3.Výzva – úspešnosť 46 %). 

Porovnanie dosiahnutých hrubých výsledkov s cieľovými ukazovateľmi výstupu pre opatrenie 226 
súčasne dokumentuje proporcionálnu vyváženosť ekologického a ekonomického efektu tohto 
opatrenia.  

Opatrenie prinieslo aj neočakávané pridané efekty. Tie sa dosiahli tým, že hlavný zámer investície do 
lesných ciest bolo vytvoriť systém protipožiarneho sprístupnenia územia umožňujúci efektívny 
monitoring vzniku požiarov, ako aj ich rýchlu a efektívnu likvidáciu. Súčasne sa však ukázalo, že takéto 
sprístupnenie umožňuje aj efektívnejšie vykonávanie ekologicky orientovaných lesníckych činností, 
jednoduchšiu revitalizáciu a obnovu lesných spoločenstiev poškodených škodlivými činiteľmi 
(sprístupnenie území atakovaných významnými škodlivými činiteľmi). 

  
Definícia hypotéz 

Platnosť a účinnosť intervenčnej logiky opatrenia 226, ktorá vychádzala z cieľa oparenia a smerovala k 
zabezpečeniu obnovy produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a 
požiarmi a k zavádzaniu preventívnych opatrení v takýchto lesoch, bola v praxi hodnotená testovaním 
nasledovných hypotéz: 

Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívne 
hodnotenie 

Kvantitatívne 
hodnotenie 

č.226.1 Projektová 
podpora motivovala 
vlastníkov lesov 
realizovať aktivity na 
zlepšenie produkčného 
potenciálu 
 

Počet 
preventívnych 
aktivít (projektov)  
 
Celkový objem 
investícií 

Porovnanie 
plánovaného a 
realizovaného 
stavu aktivít a 
investícií 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusová 
skupina lesné 
hospodárstvo 

PSM DID 
 

č.226.2 Realizované 
opatrenia mali pozitívny 
vplyv na produkčný 
potenciál lesov 
 

Podporená 
výmera zničených 
lesov (ha) 
Výmera oblastí 
úspešnej 
starostlivosti o 
krajinu 

Porovnanie 
plánovanej a 
realizovanej 
výmery 
zničených lesov a 
lesov s úspešnou 
starostlivosťou 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusová 
skupina lesné 
hospodárstvo 

PSM DID 
 

č.226.3 Realizovaný 
komplex opatrení prispel 
k trvalo udržateľnému 
obhospodarovaniu lesov 
 

Druh opatrení a 
ich význam pre 
podporu TUOL 

Porovnanie 
realizovaných 
opatrení z 
hľadiska prínosu 
pre TUOL 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusová 
skupina lesné 
hospodárstvo 

- 

č.226.4 Synergický vplyv 
realizovaných aktivít 
pozitívne ovplyvnil 
biodiverzitu lesov a 
ekologickú stabilitu 
krajiny  
 

Druh 
indikatívnych 
kritérií a ich 
význam pre 
biodiverzitu lesa a 
ekostabilitu 
krajiny 

Hodnotenie 
biodiverzity,  
pôdnej erózie, 
ochrany vôd, 
ochrany pred les. 
požiarmi 
 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusová 
skupina lesné 
hospodárstvo 

- 

č.226.5 Investičná 
podpora výrazne zlepšila 
infraštruktúru územia a 
vybavenosť lesníckych 
subjektov v oblasti 
ochrany lesov pred 
požiarmi  

Celkový objem 
investícii do 
protipožiarnych 
opatrení 

Porovnanie 
investícií do 
protipožiarnych 
opatrení 
Investície Op.226 
vs. vlastné 
investície 

Dotazníkový 
prieskum 
Fókusová 
skupina lesné 
hospodárstvo 

PSM DID 
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Testovanie hypotéz  

Hypotéza č. 226.1 Projektová podpora motivovala vlastníkov lesov realizovať aktivity na zlepšenie 
produkčného potenciálu svojich lesov. 

Hypotéza č. 226.1 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy na základe 
údajov z databázy PPA a z dotazníkového prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo. 
Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním realizovaného stavu s plánovaným stavom. 

Tab. č. 226/5: Účinky opatrenia 226 na motivovanie vlastníkov lesov realizovať aktivity na zlepšenie 
produkčného potenciálu 

Ukazovateľ Plánovaný stav Dosiahnutý stav % plnenia plánu 

Počet preventívnych aktivít (projektov) 620 459 74 % 

Celkový objem investícií v miliónoch  EUR 153,08 mil.  157,23 mil. 102,7 % 
Zdroj: PPA 

Dotazníková otázka Koľko lesníckych subjektov by realizovalo ozdravné a preventívne 
opatrenia vo svojich lesoch bez projektovej podpory z opatrenia 226?  

Odpoveď Žiadny 
subjekt 

do 10 % ¼ ½ ¾ 
 

Takmer 
všetky 

Percentuálny podiel 6,7 % 3,3 % 76,7 % 10,0 % 3,3 % 0 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Na základe výsledkov kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej tabuľke bolo 
zistené, že opatrenie malo dostatočný motivačný potenciál, aby motivovalo vlastníkov lesov zapojiť sa 
do tohto opatrenia a realizovať aktivity podporené opatrením 226 na zlepšenie produkčného 
potenciálu svojich lesov. Dôkazom je porovnanie testovaných údajov. Opatrenie síce naplnilo počet 
plánovaných aktivít iba na 74 % (z plánovaných 620 sa zrealizovalo iba 459), avšak aj napriek nižšiemu 
počtu projektov bol objem zrealizovaných investícií splnený na 102,7% (z plánovaných 153 mil. EUR sa 
zrealizovalo 157 mil. EUR). Tento stav signalizoval, že problémom nižšieho počtu realizácií nebola nízka 
motivácia lesníckych subjektov zapojiť sa do tohto opatrenia, ale nedostatok finančných prostriedkov 
alokovaných pre opatrenie. Potvrdením pravdivosti tohto tvrdenia je fakt, že v opatrení 226 je 
evidovaných ako vyradených 347 projektov (Zdroj: PPA) a hlavným dôvodom vyradenia bol na prvom 
mieste definovaný dôvod „nedostatok finančných prostriedkov“. 

Aj dotazníkový prieskum jednoznačne potvrdil, že iba približne 25 % subjektov by realizovalo uvedené 
opatrenia z vlastných finančných zdrojov a 10 percent respondentov odpovedalo, že 10 % investícií by 
sa realizovalo z vlastných zdrojov lesníckych subjektov. Toto zistenie len potvrdzuje predchádzajúce 
zistenie, že opatrenie 226 bolo najväčším a súčasne najatraktívnejším opatrením pre všetky lesnícke 
subjekty podnikajúce v tomto sektore na Slovensku. Súčasne teda možno povedať, že implementačné 
nástroje tohto opatrenia pôsobili dostatočne motivačne na lesnícky sektor. 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 226.1 možno 
konštatovať, že platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
 
Hypotéza č. 226.2 Realizované opatrenia mali pozitívny vplyv na produkčný potenciál  

Hypotéza č. 226.2 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy na základe 
údajov z databázy PPA a z dotazníkového prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo. 
Platnosť hypotézy sa testovala porovnávaním realizovaného stavu s plánovaným stavom. 
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Účinky opatrenia 226 na produkčný potenciál lesov 

Ukazovateľ Plánovaný stav Dosiahnutý stav % plnenia plánu 

Podporená výmera zničených lesov v ha 305 000 ha 396 842 ha  130,1 % 

Výmera oblastí úspešnej starostlivosti o 
krajinu v ha 

255 000 ha 396 842 ha  158,7 % 

Celková výmera lesov významne 
ohrozených (najmä smrečiny) 

cca 500 000 ha  

Zdroj: PPA a NLC 

Dotazníková otázka Definujte, ktoré z aktivít implementovaných v opatrení 226, mali najvyšší 
vplyv na obnovu produkčného potenciálu lesov (možnosť označiť viac 
aktivít) 

Projekty ozdravných opatrení 23,3 % 

Obnova lesných porastov spojená s ich ochranou a výchovou  93,3 % 

Budovanie protipožiarnych lesných ciest a protipožiarnych nádrží 86,7 % 

Budovanie a udržiavanie protipožiarnych lesných pásov a priesekov  3,3 % 

Budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných systémov    0 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Podľa výsledkov vykonaných analýz sa vygenerovala informácia deklarujúca, že opatrenie 226 pokrylo 
svojou aktivitou viac ako 130 % plochy plánovaných území charakterizovaných ako lesy zničené. 
Súčasne opatrenie pokrylo takmer 159 % plochy charakterizovanej ako oblasti úspešnej starostlivosti 
o krajinu. Z týchto faktov vyplýva, že opatrenie výrazne prekročilo plánované ciele čo sa týka 
priestorového pokrytia území lesov vyžadujúcich zlepšenie produkčného potenciálu, vitality a stability. 
Súčasne sa ukázalo, že plocha implementácie opatrenia pokryla až 79,4% slovenských lesov, všeobecne 
charakterizovaných ako „lesy významne ohrozené“ (cca 500 tis. Ha - ide najmä o smrekové 
spoločenstvá). Z tohto vyplýva, že opatrenie 226 malo masívny vplyv na zvýšenie vitality a produkčného 
potenciálu poškodených lesov. Pritom v rámci dotazníkového prieskumu bolo potvrdené, že dve 
realizované aktivity mali strategicky dôležitý vplyv na obnovu produkčného potenciálu a „obnovu 
lesných porastov spojenú s ich ochranou a výchovou“, ktorú za dôležitú na obnovu produkčného 
potenciálu považovalo 93,3 % respondentov a opatrenie „budovanie protipožiarnych lesných ciest a 
nádrží“, ktoré za dôležité označilo 86,7 % respondentov. Ako súvisiaci argument treba uviesť, že viac 
ako 80 % finančných prostriedkov alokovaných pre opatrenie 226 bolo nasmerovaných práve do týchto 
dvoch opatrení. 

Z uvedených analýz vyplýva, že implementácia opatrenia 226 mala významný pozitívny vplyv na 
obnovu produkčného potenciálu lesných spoločenstiev poškodených najmä prírodnými pohromami a 
požiarmi. 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 226.2 možno 
konštatovať, že platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
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Hypotéza č. 226.3 Realizovaný komplex opatrení prispel k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu 
lesov 

Hypotéza č. 226.3 bola overená prostredníctvom kvalitatívnej analýzy na základe údajov z 
dotazníkového prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo.  

Tab. č. 226/6: Prínos opatrenia 226 k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov 

Dotazníková otázka Prispelo opatrenie 226 v rokoch 2007-2015 k trvalo udržateľnému 
obhospodarovaniu lesov? 

Odpoveď ÁNO NIE Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 100 % 0 % 0 % 

Doplňujúca 
dotazníková otázka 

Ak je odpoveď „ÁNO“ špecifikujte, v čom bol prínos opatrenia 

Efekt NFP v ekonomike lesného podniku umožnil financovať aj ďalšie náklady 
súvisiace s ekosystémovými službami, ktoré zabezpečuje lesnícky sektor bezplatne 
(opravy a údržba lesnej dopravnej siete aj na rekreačné účely, realizácia opatrení v 
lesoch ProSilva, FSC, PEFC...) 

70 % 

Toto je jednoznačne najlepšie opatrenie umožňujúce najmä po živelných pohromách 
kompenzovať straty na polámanom dreve, nekoncentrovanej zložitejšej výrobe, 
zabezpečiť zdroje na obnovu a ochranu a výchovu lesa, sprístupnenie lesa cestami, a 
tým zníženie rizika veľkých požiarov, prístup techniky a personálu na hasenie. 
Výsledok opatrenia sú mladé zelené lesy na veľkých plochách zadržiavajúce pôdu, 
vodu a vytvárajúce vhodnú klímu pre okolitú krajinu. V neposlednom rade rastie 
trvalo udržateľná surovina pre budúce generácie. 

10 % 

Realizácie výstavby a údržby lesných protipožiarnych ciest umožnili prístup k lesným 
porastom, čo umožnilo realizovať prírode blízke postupy obhospodarovania (najmä 
pestovania) lesa 

10 % 

Les plní veľa celospoločenských funkcií a štát cez PRV má finančne prispievať na jeho 
trvalo udržateľné obhospodarovanie 

10 % 

Žiadna odpoveď 10 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Z výsledkov kvalitatívnej analýzy vyplynula 100%-ná zhoda všetkých respondentov na tom, že 
opatrenie 226 v rokoch 2007-2015 prispelo k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov. Pritom až 
70 % respondentov potvrdilo, že najväčším prínosom opatrenia bolo to, že nenávratná finančná pomoc 
umožnila ekonomike lesného podniku financovať aj ďalšie náklady súvisiace s ekosystémovými 
službami, ktoré zabezpečuje lesnícky sektor bez podpory (tj. z vlastných zdrojov, ak existujú), ako sú 
opravy a údržba lesnej dopravnej siete aj na rekreačné účely, realizácia opatrení v lesoch ProSilva, FSC, 
PEFC, a pod. Znamená to, že bez projektovej podpory z PRV by sa vlastné investície museli použiť na 
opatrenia financované z PRV a na ďalšie dôležité činnosti potrebné z pohľadu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov by už neboli zdroje. 

Vzhľadom na závery kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 226.3 možno konštatovať, že platnosť 
tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
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Hypotéza č. 226.4 Synergický vplyv realizovaných aktivít pozitívne ovplyvnil biodiverzitu lesov a 
ekologickú stabilitu krajiny  

Hypotéza č. 226.4 bola overená prostredníctvom kvalitatívnej analýzy na základe údajov z 
dotazníkového prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo.  

Tab. č. 226/7: Účinky opatrenia 226 na biodiverzitu lesov a ekologickú stabilitu krajiny 

Dotazníková otázka Malo opatrenie 226 pozitívny vplyv na posilnenie biodiverzity a ekologickej 
stability lesov? 

Odpoveď Áno Nie Neviem posúdiť Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 86,7 % 0 % 3,3 % 10,0% 

 
Dotazníková otázka Malo opatrenie 226 pozitívny vplyv na zníženie rizík pôdnej erózie ? 

Odpoveď Áno Nie  Neviem posúdiť Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 83,3 %  0 % 6,7 % 10,0% 

 
Dotazníková otázka Malo opatrenie 226 pozitívny vplyv na posilnenie vodohospodárskej 

funkcie lesa? 

Odpoveď Áno Nie Neviem posúdiť Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 83,3% 0 % 6,7 % 10,0 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Z výsledkov kvalitatívnej analýzy vyplynulo, že opatrenie 226 malo pozitívny vplyv na posilnenie 
biodiverzity a ekologickej stability lesov, čo potvrdilo až 86, 7 % respondentov. Rovnako vysoký počet 
participantov dotazníkového prieskumu a to až 83,3 % potvrdil, že opatrenie 226 malo pozitívny vplyv  
na zníženie rizík pôdnej erózie, aj na posilnenie vodohospodárskej funkcie lesa. 

Vzhľadom na závery kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 226.4 možno konštatovať, že platnosť 
tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
 
Hypotéza č. 226.5 Investičná podpora výrazne zlepšila infraštruktúru územia a vybavenosť lesníckych 
subjektov v oblasti ochrany lesov pred požiarmi 

Hypotéza č. 226.5 bola overená prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy na základe 
údajov z databázy PPA a z dotazníkového prieskumu v rámci Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo.  

Tab. č. 226/8: Účinky opatrenia 226 na zlepšenie infraštruktúry územia a vybavenosť v oblasti ochrany pred 
požiarmi. 

Ukazovateľ Plánovaný stav Dosiahnutý stav % plnenia plánu 

Objem investícií na protipožiarne lesné 
cesty a protipožiarne opatrenia 

80 000 tis. EUR 82 128 tis EUR 102,7 % 

Podiel z celkového skutočného objemu čerpania financií v rámci O 266 52,2 % 
Zdroj: PPA 

Dotazníková otázka Malo opatrenie 226 pozitívny vplyv na zvýšenie ochrany lesa pred 
požiarmi? 

Odpoveď Áno Nie Neviem posúdiť Žiadna odpoveď 

Percentuálny podiel 83,3% 0 % 6,7 % 10,0 % 
Zdroj: Vyhodnotenie Dotazníka pre lesníctvo a Zápisnica z Fókusovej skupiny lesné hospodárstvo 

Výsledkom kvantitatívnej analýzy bolo zistenie, že v rámci opatrenia 226 sa zrealizovalo naplnenie 
objemu plánovaných investícií na protipožiarne opatrenia, vrátane protipožiarnych ciest, na úrovni 
102,7%. Pritom táto investičná aktivita predstavovala až 52,2 % všetkých nákladov v rámci 
realizovaného opatrenia. Kvalitatívna analýza potvrdila, že až 83,3 % participantov dotazníkového 
prieskumu potvrdilo, že toto opatrenia malo pozitívny vplyv na zvýšenie ochrany lesa pred požiarmi. 

Vzhľadom na závery kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy testovania hypotézy č. 226.5 možno 
konštatovať, že platnosť tejto hypotézy sa POTVRDILA. 
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Súhrnný výsledok testovania hypotéz stanovených pre opatrenie 226 je zosumarizovaný v 
nasledujúcej tabuľke: 

Hypotéza číslo Záver z testovania hypotéz 

POTVRDENÁ ČIASTOČNE 
POTVRDENÁ 

NEPOTVRDENÁ 

č.226.1 X - - 

č.226.2 X - - 

č.226.3 X - - 

č.226.4 X - - 

č.226.5 X - - 

Testovaním hypotéz bolo zistené, že opatrenie 226 svojimi nástrojmi motivovalo vlastníkov lesa 
realizovať aktivity smerujúce k zlepšeniu produkčného potenciálu lesov. Súčasne sa potvrdilo, že 
vplyvom implementácie opatrenia 226 sa produkčný potenciál lesa zlepšil, a to najmä vplyvom 
ozdravných a preventívnych opatrení. Realizovaný komplex opatrení v obnove a ochrane lesov 
významne prispel k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov. Potvrdilo sa tiež, že synergický 
vplyv realizovaných aktivít prispel k pozitívnemu ovplyvneniu biodiverzity lesa a k zvýšeniu 
ekologickej stability krajiny. V neposlednom rade testovanie hypotéz potvrdilo, že investičná 
podpora do oblasti ochrany pred požiarmi výrazne zlepšila dopravnú infraštruktúru územia, ktorá je 
dôležitá pre rýchly zásah pri požiaroch a tiež zlepšila vybavenosť lesníckych subjektov v oblasti 
ochrany lesa pred požiarmi. 

 
Zodpovedanie spoločných hodnotiacich otázok 

HO č.16 Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu stavu životného prostredia ? 

Hodnotiace kritériá:  

Zachovanie/zvýšenie výmery lesnej pôdy s udržateľným hospodárením 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
 Výmera úspešne využívanej pôdy prispievajúca k:  

a.) zlepšeniu biodiverzity (výmera v ha 396 842 a podiel v 100 %) 396 842 ha 
- ochrana voľne žijúcich druhov alebo biotopov  

b.) zlepšeniu kvality vody (výmera v ha 396 842 a podiel v 100 %) 396 842 ha 
- zníženie koncentrácie živín N, P a pesticídov  
- znížený transport kontaminantov do vodonosných horizontov  

c.) zmierneniu klimatickej zmeny (výmera v ha 396 842 a podiel 100 %) 396 842 ha 

d.) zlepšeniu kvality pôdy (výmera v ha 396 842 a podiel v 100 %) 396 842 ha 
- zníženie erózie (vodná, veterná, obrábanie pôdy) 396 842 ha 

e.) zabráneniu marginalizácie územia a opúšťaniu pôdy (výmera v ha 396 842 a podiel v 100 
%) 396 842 ha 

Zvýšenie/udržanie území s vysokou prírodnou hodnotou 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
Udržanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou hodnotou – zmeny na 
lesných územiach s vysokou prírodnou hodnotou  

Znečistenie vody nitrátmi a pesticídmi  

 Ukazovateľ pre kritérium: 
Zlepšenie kvality vody: 
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- zmena obsahu nitrátov a pesticídov v povrchových a podzemných vodách 
- bilancia živín (GNB) 

Produkcia obnoviteľnej energie 

 Ukazovateľ pre kritérium: 
Príspevok k zmierneniu klimatickej zmeny: 

- zhodnotenie trendu v odhadovanej tvorbe skleníkových plynov 
- zmena v produkcii obnoviteľnej energie (lesnej biomasy) 

 
Odpovede na hodnotiacu otázku č.16: 

Pri odpovedi na hodnotiacu otázku, „ako a do akej miery prispelo opatrenie 226 k zlepšeniu stavu 
životného prostredia“ je odpoveď pomerne jednoznačná.  

Na otázku „ako“ dáva relevantnú odpoveď výsledok testovania hypotéz. Testovanie prinieslo dôležité 
zistenia: Potvrdilo, že vplyvom implementácie opatrenia 226 sa produkčný potenciál lesa zlepšil a to 
najmä vplyvom ozdravných a preventívnych opatrení. Realizovaný komplex opatrení v obnove a 
ochrane lesov významne prispel k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov. Potvrdilo sa tiež, že 
synergický vplyv realizovaných aktivít prispel k pozitívnemu ovplyvneniu biodiverzity lesa a k zvýšeniu 
ekologickej stability krajiny. V neposlednom rade testovanie potvrdilo, že investičná podpora do oblasti 
ochrany pred požiarmi mala vplyv na výrazne zlepšenie dopravnej infraštruktúry územia, ktorá je 
dôležitá pre rýchly zásah pri požiaroch. Testovaním hypotéz bolo tiež zistené, že opatrenie 226 svojimi 
nástrojmi motivovalo vlastníkov lesa realizovať aktivity smerujúce k zlepšeniu produkčného potenciálu 
lesov, čo sa následne prejavilo aj na zlepšovaní stavu životného prostredia. 

Na otázku „do akej miery“ zas dáva odpoveď prehľad o dosiahnutých výsledkoch pri implementácii 
opatrenia 226 z pohľadu zachovania a zvýšenia výmery lesnej pôdy s udržateľným hospodárením. 
Opatrenie prispelo: 

 k zlepšeniu biodiverzity na výmere 396 842 ha 

 k zlepšeniu kvality vody na výmere 396 842 ha 

 k zmierneniu klimatickej zmeny na výmere 396 842 ha 

 k zlepšeniu kvality pôdy na výmere 396 842 ha 

 k zníženiu vodnej erózie na výmere 396 842 ha 

 k zabráneniu marginalizácie územia a opúšťaniu pôdy na výmere 396 842 ha 

 Špecifický ukazovateľ: Dĺžka vybudovaných/konštruovaných lesných ciest (v km) 

 
Zvýšenie výmery pôdy s udržateľným hospodárením a zlepšenie biodiverzity 

Súhrnne možno konštatovať, že opatrenie 226 zabezpečilo realizáciu 459 preventívnych aktivít 
(projektov) v lesoch poškodených alebo akútne ohrozených škodlivými činiteľmi. Pritom sa 
revitalizačné, pestovné a ochranárske opatrenia realizovali na relatívne veľkej výmere, a to takmer 400 
tisíc ha (396 842 ha). Celé toto územie, tj. takmer 400 tis. ha, vďaka vykonaným opatreniam prešlo do 
kategórie „oblasti s úspešnou starostlivosťou o krajinu“. 

Opatrenie 226 bolo viazané na pomerne rozsiahle územia najmä v 5. až 7. lesnom vegetačnom stupni, 
hlavne v lesných spoločenstvách v rôznom stupni poškodenia či rozpadu v dôsledku pôsobenia 
komplexu škodlivých činiteľov. Značná časť území, v ktorých sa opatrenie realizovalo, bola pokrytá 
smrekovými lesnými spoločenstvami a zmiešanými lesmi s významným zastúpením smreka ako 
najcitlivejšou a najčastejšie poškodzovanou drevinou v strednej Európe. 
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Napriek tomu, že nešlo iba o lesy ochranné a lesy osobitného určenia, ale značná časť týchto lesov bola 
v kategórii hospodárske lesy, je nevyhnutné vyhodnotiť aj vplyv opatrenia 226 na biodiverzitu a 
ekologickú stabilitu lesných ekosystémov, keďže opatrenie 226 bolo súčasťou osi 2, kde je priaznivý 
vplyv na ekológiu a životné prostredie rozhodujúcim parametrom. 

Lokalizácia území, kde sa realizovalo opatrenie 226, je zrejmá z nasledujúceho obrázku (mapa). 

Obr. č. 226/1: Územia, kde sa realizovali opatrenia osi 2 PRV 2007–2013 Opatrenie 226 (viď. Legenda) 

 

Zdroj údajov: NLC, PPA 

Vplyv opatrenia 226 na biodiverzitu bol hodnotený prostredníctvom trendu početnosti chránených 
druhov zvierat (v tomto prípade veľkých šeliem), vývoja zastúpenia pôvodných druhov drevín a vývoja 
indexu zmeny početnosti lesných druhov vtákov. 

Aktivity smerujúce k obnove potenciálu LH sú pre veľké šelmy relevantné z pohľadu obnovy a tvorby 
biotopov. Na územiach, kde sa realizovalo opatrenie 226, dochádza k obnove a tvorbe lesov, ktoré 
poskytujú veľkým šelmám priaznivé topické a trofické podmienky, a súčasne rovnako pozitívne 
podporujú aj populačnú hustotu raticovej zvery ako hlavnej potravnej bázy pre veľké šelmy. Na druhej 
strane nárast populácií raticovej zvery môže negatívne ovplyvniť biodiverzitu lesných biotopov (ich 
botanickej a dendrologickej zložky).  

Trend vývoja početnosti veľkých šeliem na územiach s implementáciou opatrenia 226 bol nasledovný: 

Tab. č. 226/9: Prehľad početnosti sledovaných druhov živočíchov v absolútnych a relatívnych jednotkách 
odvodené z údajov oficiálnej poľovníckej štatistiky 

zver rok 
SR Opatrenie 226 

ks ks/km2 ks ks/km2 

Vlk dravý 

2007 1 322 0,03 289 0,06 

2008 1 563 0,03 323 0,07 

2009 1 698 0,03 336 0,07 

2010 1 823 0,04 334 0,07 

2011 2 065 0,04 388 0,08 

2012 2 006 0,04 401 0,08 

2013 2 102 0,04 393 0,08 

2014 2 123 0,04 420 0,09 

Medveď hnedý 

2007 1 739 0,04 476 0,10 

2008 1 939 0,04 540 0,11 

2009 1 940 0,04 538 0,11 
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2010 2 001 0,04 509 0,11 

2011 2 067 0,04 564 0,12 

2012 2 080 0,04 573 0,12 

2013 2 069 0,04 574 0,12 

2014 2 062 0,04 571 0,12 

Rys ostrovid 

2007 1 213 0,02 254 0,05 

2008 1 447 0,03 279 0,06 

2009 1 558 0,03 277 0,06 

2010 1 616 0,03 258 0,05 

2011 1 724 0,04 302 0,06 

2012 1 667 0,03 311 0,06 

2013 1 717 0,04 317 0,07 

2014 1 668 0,03 299 0,06 
Zdroj údajov: NLC 

Rovnako dôležitým parametrom biodiverzity lesných spoločenstiev je aj zachovanie pôvodného 
drevinového zloženia, tj. vyhodnotenie trendu zastúpenia pôvodných lesných drevín. Pre hlavné 
pôvodné dreviny Slovenska (smrek, jedľa, smrekovec, borovica, buk a dub) sa porovnáva vývoj 
zastúpenia na úrovni Slovenska a na úrovni opatrenia 226.  

Zo všetkých hlavných druhov drevín na úrovni Slovenska sa nezaznamenala výraznejšia zmena v 
zastúpení za roky 2007-2014. Najzastúpenejšou drevinou je buk na úrovni okolo 30%, smrek 25%, dub 
11%, borovica 7%, jedľa 4% a smrekovec 2%.  

Najvyššia zmena sa zistila pri smreku a to pokles o 2,2%, naopak pri buku sa zistil vzostup o 1,8%. 

Tab. č. 226/10: Vývoj zastúpenia smreka od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku a na územiach s 
implementáciou opatrenia 226 

Drevina Rok 
Slovensko Opatrenie 226 

 %  % 

Smrek 

2007 25,9 45,5 

2008 25,8 44,8 

2009 25,5 44,2 

2010 25,3 44,0 

2011 25,1 43,3 

2012 24,9 43,0 

2013 24,1 42,3 

2014 23,7 41,0 
Zdroj údajov: NLC 
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Graf č. 226/1: Vývoj zastúpenia smreka na Slovensku a na územiach s opatrením 224, 225 a 226 

 
Zdroj údajov: NLC 

V prípade smreka sa v jednotlivých opatreniach zistil pomerne významný pokles zastúpenia, 
korešpondujúci s celoslovenským trendom, pričom relatívne najväčší pokles je pozorovateľný na 
územiach s opatrením 226, a to v dôsledku rozsiahlych kalamít, na elimináciu ktorých sa práve toto 
opatrenie často využíva. Opatrenie 226 malo viac ako dvojnásobné väčšie hodnoty v porovnaní 
s celoslovenským priemerom. Znamená to, že opatrenie bolo smerované viac do oblastí s vyšším (až 
nadpolovičným) zastúpením smreka.  
 
Jedľa vykazuje stabilný trend zastúpenia a to ako za Slovensko, tak aj za jednotlivé opatrenia. Žiaľ, tieto 
trendy nepotvrdzujú jej želaný výraznejší vzostup na územiach odumierania smreka, ani úspech s jej 
umelým zavádzaním v rámci opatrenia 226.  Ekologicky priaznivý manažment a výsadba jedle na 
kalamitných holinách v opatrení 226 mohli viesť k postupnému vzostupu zastúpenia jedle, ktoré je 
dnes významne nižšie ako pôvodné. 
 
Tab. č. 226/11: Vývoj zastúpenia jedle od roku 2007 do 2014 na Slovensku a na územiach s implementáciou 
opatrenia 226 

Drevina rok 
Slovensko 

Opatrenie 
226 

 %  % 

Jedľa 

2007 4,0 6,3 

2008 4,0 6,4 

2009 4,0 6,3 

2010 4,0 6,3 

2011 4,1 6,3 

2012 4,0 6,4 

2013 4,0 6,4 

2014 4,0 6,3 
Zdroj údajov: NLC 

 

Trend vývoja borovice je rovnaký ako pri jedli. Celoslovenské zastúpenie borovice je však na rozdiel od 
smreka a jedle vyššie ako na územiach s opatreniami 224, 225 a 226, čo znamená jej menší výskyt v 
podporených oblastiach. Výrazne nižšie (o 1/2 až 2/3) zastúpenie je práve pri opatrení 226, z čoho 
možno nepriamo dedukovať, že porasty s borovicou sú stabilnejšie a nadštandardné opatrenia 
podporené z týchto opatrení sú v nich menej často potrebné.  
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Tab. č. 226/12: Vývoj zastúpenia borovice od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku a na územiach s 
implementáciou opatrenia 226 

Drevina rok 
Slovensko Opatrenie 226 

 %  % 

Borovica 

2007 7,1 3,9 

2008 7,1 3,9 

2009 7,0 3,9 

2010 7,0 3,9 

2011 6,9 3,9 

2012 6,9 3,9 

2013 6,9 3,9 

2014 6,8 3,9 
Zdroj údajov: NLC 

 
 

Pri buku je situácia iná ako u predchádzajúcich druhov, všeobecný trend zastúpenia je vzostupný, s 
určitou výnimkou prírodných území NATURA 2000, kde je v podstate stabilizovaný. Na vzostupe 
podielu buka sa priaznivo prejavuje aj podpora jeho umelého vnášania v rámci ozdravných opatrení 
súvisiacich s opatrením 226. 
 
Tab. č. 226/13: Vývoj zastúpenia buka od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku a na územiach s implementáciou 
opatrenia 226 

Drevina Rok 
Slovensko Opatrenie 226 

 %  % 

Buk 

2007 31,2 21,4 

2008 31,4 21,6 

2009 31,6 21,9 

2010 31,8 22,1 

2011 32,0 22,3 

2012 32,2 22,3 

2013 32,7 22,9 

2014 33,0 23,1 
Zdroj údajov: NLC 
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Graf č. 226/2: Vývoj zastúpenia buka na Slovensku a na územiach s opatrením 224, 225 a 226 

 
Zdroj údajov: NLC 

 

Dub je drevina nižších a teplejších polôh s celoslovenským zastúpením okolo 10%. Trend vývoja je veľmi 
mierne klesajúci, jeho nízky podiel na územiach s realizovanými opatreniami 226 svedčí o umiestnení 
tohto opatrenia skôr do vyšších horských polôh.  

 
Tab. č. 226/14: Vývoj zastúpenia duba od roku 2007 do roku 2014 na Slovensku a na územiach s implementáciou 
opatrenia 226 

 
Drevina 

Rok 
Slovensko Opatrenie 226 

 %  % 

Dub 

2007 10,9 4,4 

2008 10,8 4,4 

2009 10,8 4,4 

2010 10,7 4,4 

2011 10,7 4,4 

2012 10,6 4,3 

2013 10,6 4,3 

2014 10,6 4,3 
Zdroj údajov: NLC 

 

Ďalším dôležitým ukazovateľom trendov biodiverzity je vývoj početnosti vtáčích druhov. 

Podľa SOS/BirdLife Slovakia – Ridzoň, J. et al. (2016) z vyhodnotenia trendov početnosti vtáctva na 
Slovensku v rokoch 2005-2015 vyplýva, že zmeny početnosti lesných druhov boli nasledovné. Z 27 
hodnotených druhov bol u dvanástich druhov na národnej úrovni zistený preukazný trend. Stabilný 
trend bol zistený u glezga (Coccothraustes coccothraustes), datľa veľkého (Dendrocopos major), 
sýkorky uhliarky (Parus ater), kolibiarika čipčavého (Phylloscopus collybita). Mierny pokles bol zistený 
u ľabtušky lesnej (Anthus trivialis), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), sojky (Garrulus 
glandarius), kolibiarika sykavého (Phylloscopus sibilatrix), hýľa (Pyrrhula pyrrhula), silný pokles u 
orešnice (Nucifraga caryocatactes). Mierny nárast bol zistený u kôrovníka dlhoprstého (Certhia 
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familiaris) a brhlíka (Sitta europaea). U ostatných druhov bol trend klasifikovaný ako neistý, pričom u 
10 druhov z týchto bola tendencia početnosti klesajúca a u piatich rastúca. 

Celkovo po vyhodnotení indexu zmien početnosti lesných druhov vtáctva vykazuje početnosť klesajúcu 
tendenciu. Oproti roku 2005 sa početnosť všetkých druhov zahrnutých v indexe lesných druhov znížila 
o viac ako 20 %. Je možné, že skutočný pokles bude o niečo miernejší v dôsledku toho, že stav 
početnosti vtáctva v r. 2005 mohol byť súčasťou pozitívnej fluktuácie, tak ako v r. 2013 nižší stav mohol 
byť spôsobený nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Za celkovým poklesom však možno 
hľadať predovšetkým rozpad horských smrečín a následnú ťažbu kalamít a veterné polomy v 
predošlých rokoch, ktoré spôsobili rozpad lesa na niektorých monitorovaných transektoch (napríklad 
na Orave alebo v Stolických vrchoch).  

Vplyv lesného hospodárstva resp. odstraňovania kalamít v hospodárskych lesoch ilustruje aj 
porovnanie zmien početnosti na indexe početnosti lesných druhov vtáctva zúženého na 18 druhov pri 
porovnaní na národnej úrovni a na plochách s aplikovanými LEP platbami. Pri tomto porovnaní je 
zrejmé, že v prípade plôch s aplikovanými LEP početnosť lesných druhov vtáctva vykazovala skôr 
stabilnú, resp. fluktuujúcu tendenciu, kým na národnej úrovni celkovo aj pri tomto obmedzenom 
výbere druhov bola evidentná celková klesajúca tendencia početnosti vtáctva z vyššie uvedených 
dôvodov.  
 
Graf č. 226/3: Znázornenie Indexu zmeny početnosti lesných 18 druhov vtáctva na plochách LEP (FIn Lep) a na 
národnej úrovni (FIn SK) 

 
 
Celkovo možno zhodnotiť intervencie vedúce k zachovaniu biodiverzity v rámci PRV 2007-2013 ako 
čiastočne úspešné vzhľadom k limitovaným plochám, na ktorých sa realizovali.  
V prípade plôch, kde boli aplikované LEP, možno na základe aktuálnych dát povedať, že tu nebol zistený 
pokles populácií bežných druhov vtáctva, kým na národnej úrovni pokles populácií bežných druhov 
vtáctva zistený bol. 

 
Udržanie, prípadne zvýšenie území s vysokou prírodnou hodnotou (VPH resp. HNV) 

Lesné územia s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku predstavujú výmeru cca 1,12 mil. ha lesných 
spoločenstiev. Opatrenie 226 celkovo pokrylo územie o výmere takmer 400 tis. ha a podľa zdrojov NLC 
(Kulla a kolektív) až takmer 73 % územia s implementáciou opatrenia 226 bolo na HNV plochách, čo 
predstavuje výmeru cca 290 tis. ha lesov. Opatrenie 226 bolo lokalizované podľa žiadateľa a 
katastrálneho územia, pričom do priestorového vymedzenia boli zahrnuté všetky porasty a ostatné 
lesné pozemky, ktoré daný užívateľ v danom katastrálnom území užíva. Týmto spôsobom za nepodarilo 
lokalizovať 54 z celkového počtu 384 záznamov (14%).  
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Obr.č. 226/2: Územia s vysokou prírodnou hodnotou v rámci Slovenskej republiky (stav k 31.12.2014)  

 

 

Zdroj údajov: NLC, ŠOP SR 

Význam opatrenia 226 pre udržanie HNV možno dokumentovať nielen rozsiahlou výmerov lesných 
spoločenstiev začlenených do HNV, ale aj trendmi vývoja lesných charakteristík, označených ako 
nepriame ukazovateľy. Ide najmä o trendy v zastúpení pôvodných drevín na HNV územiach a trendy 
zásob drevín na HNV územiach. 

Ako príklady relevantných trendov pozitívneho vývoja HNV území, kde sa implementovalo opatrenie 
226 možno uviesť trend zastúpenia smreka, jedle, buka a duba na územiach HNV a trendy zásob dreva 
u smreka, jedle, buka a duba na územiach HNV (porovnanie území HNV ako celku s územiami HNV, kde 
sa implementovalo O226). 

Vývoj zastúpenia drevín: 

Tab. č. 226/15: Vývoj zastúpenia smreka od roku 2007 do 2014 na území s implementáciou opatrenia 226 

Drevina Rok 
SR VPH 

226  
v regióne VPH 

 % % 

Smrek 

2007 31,1 47,4 

2008 30,9 46,8 

2009 30,6 46,3 

2010 30,3 46,1 

2011 29,8 45,5 

2012 29,5 45,2 

2013 29,4 44,4 

2014 28,6 42,8 
Zdroj údajov: NLC 
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Tab. č. 226/16: Vývoj zastúpenia jedle od roku 2007 do roku 2014 na území s implementáciou opatrenia 226 

Drevina Rok 
územia VPH 226  

v regióne VPH 

% % 

Jedľa 

2007 5,0 6,6 

2008 5,0 6,7 

2009 5,0 6,6 

2010 4,9 6,6 

2011 4,8 6,6 

2012 4,8 6,6 

2013 4,9 6,6 

2014 4,8 6,5 
Zdroj údajov: NLC 

Tab. č. 226/17: Vývoj zastúpenia buka od roku 2007 do roku 2014 na území s implementáciou opatrenia 226 

Drevina Rok 
územia VPH 226  

v regióne VPH 

% % 

Buk 

2007 30,9 21,1 

2008 31,1 21,3 

2009 31,3 21,6 

2010 31,4 21,7 

2011 31,6 21,9 

2012 31,6 21,9 

2013 31,7 22,6 

2014 31,9 22,8 
Zdroj údajov: NLC 

 

Tab. č. 226/18: Vývoj zastúpenia duba od roku 2007 do roku 2014 na území s implementáciou opatrenia 226 

Drevina Rok 
územia VPH 226  

v regióne VPH 

% % 

Dub 

2007 7,3 3,3 

2008 7,3 3,4 

2009 7,3 3,3 

2010 7,3 3,3 

2011 7,3 3,3 

2012 7,1 3,2 

2013 6,9 3,2 

2014 6,9 3,2 
Zdroj údajov: NLC 

Trend zastúpenia smreka ako dreviny s najväčším zastúpením na územiach s opatrením 226 mal 
klesajúcu tendenciu. Je to však správny trend, nakoľko časť smrekových porastov na HNV územiach 
tvoria oslabené a destabilizované smrečiny a ich postupné nahrádzanie stabilnými, najlepšie 
zmiešanými lesmi, je z hľadiska stability HNV území správny trend. 
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Vývojový trend zastúpenia jedle bol stabilizovaný. Bolo by ideálne, kedy sa percentuálne zastúpenie 
tejto dreviny na HNV územiach výšil, nakoľko je nebezpečne nízky. 

Buk je naša najzastúpenejšia drevina tvoriaca asi 1/3 podiel lesov Slovenska. V rámci území s HNV je 
jej podiel podobný ako v SR. Zastúpenie a trendy boli v sledovanom období mierne stúpajúce, 
kopírujúce celoslovenský trend. 

Zastúpenie duba na územiach s vysokou prírodnou hodnotou je nižšie ako na ostatnej časti Slovenska. 
Dôvodom je fakt, že opatrenie 226 bolo smerované viac mimo oblasť výskytu duba. 

 
Porovnanie zásoby drevín na hektár na územiach s HNV (VPH) 

Najnižšiu hektárovú zásobu na územiach s vysokou prírodnou hodnotou dosahuje drevina smrekovec. 
Za ním nasledujú dreviny v tomto poradí: dub, borovica, smrek a najvyššiu hektárovú zásobu má jedľa. 
Zrejmý je mierny trend poklesu zásoby smreka a vzostupu ostatných drevín, najmä buka, duba a 
smrekovca. 

Graf č. 226/4: Porovnanie zásoby drevín na hektár na územiach s VPH po jednotlivých rokoch 

 
Zdroj údajov: NLC 

Na porovnanie zásob medzi jednotlivými územiami je vhodná charakteristika zásoby dreviny na hektár. 
Táto reprezentuje pomer zásoby danej dreviny k jej skutočnej ploche, ktorá sa získa vynásobením 
celkovej plochy porastu zastúpením dreviny. Pri porovnávaní hektárovej zásoby medzi územiami je 
dôležité sledovať aj vek porastov a zakmenenie, ktoré výrazne ovplyvňujú výšku hektárovej zásoby.  

Na porovnanie sa urobila analýza vekového zloženia porastov v rámci jednotlivých území (podľa 
opatrení). Z nižšie uvedeného obrázku je vidieť, že na územiach s VPH, kde sa uplatnilo opatrenie 224, 
sa vyskytujú staršie porasty ako na ostatných územiach. Toto spôsobuje, že dreviny na týchto územiach 
vykazujú priemerne vyššie hektárové zásoby. Na územiach, kde sa implementovalo opatrenie 225 
a 226, je distribúcia zastúpenia vekových stupňov navzájom porovnateľná.  
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Graf č. 226/5: Porovnanie distribúcie zastúpenia vekových stupňov medzi územiami s VPH a územiami s VPH s 
opatrením 224, 225 a 226 k 31.12.2014 

 
Zdroj údajov: NLC 

 

Graf č. 226/6: Vývoj celkovej zásoby a zásoby na hektár v lesoch Slovenska 

 
Zdroj údajov: NLC 

Na územiach, kde sa realizovalo opatrenie 226, je hektárovou zásobou opäť najvyššie jedľa, nasleduje 
smrek. Ide prevažne o horské oblasti s vysokým prirodzeným alebo umelým podielom smreka. To, že 
ide o problematické oblasti zasiahnuté kalamitami, má za následok na rozdiel od predchádzajúcich 
opatrení trend poklesu priemerných hektárových zásob u niektorých drevín. 
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Graf č. 226/7: Porovnanie zásoby drevín na hektár po jednotlivých rokoch na územiach s VPH, kde sa realizovalo 
opatrenie 226 

 
Zdroj údajov: NLC 

Porovnanie trendov zásob dreva na územiach s realizáciou opatrenia 226 prinieslo nasledovné zistenia 
podľa drevín smrek, jedľa, buk a dub. 

Tab. č. 226/19: Celkové zásoby a zásoby smreka na hektár na územiach s vysokou prírodnou hodnotou a na 
územiach s VPH, kde sa realizovalo opatrenie 226 

rok 

územia VPH 226 v regióne VPH 

zásoba 
(m3) 

zásoba/ha  
(m3) 

zásoba 
(m3) 

zásoba/ha  
(m3) 

2007 95366069 286 43432515 285 

2008 94173128 285 42163642 280 

2009 93114594 284 41180046 277 

2010 93698293 287 41017456 277 

2011 92543172 286 40218419 275 

2012 92765557 287 40268837 278 

2013 91951033 286 39379005 274 

2014 91276137 288 39635000 279 
Zdroj údajov: NLC 

Vývoj hektárových zásob smreka na území Slovenska má v období 2007 až 2014 vyrovnaný, resp. 
mierne stúpajúci trend. Na územiach s vysokou prírodnou hodnotou je zásoba smreka od roku 2007 
viac-menej stabilizovaná, mierny pokles je badateľný len pri opatrení 226, t.j v kalamitných územiach.  
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Tab. č. 226/20: Celkové zásoby a zásoby jedle na hektár na územiach s vysokou prírodnou hodnotou a na územiach 
s VPH, kde sa realizovalo opatrenie 226 

rok 

územia VPH 226 v regióne VPH 

zásoba 
(m3) 

zásoba/ha  
(m3) 

zásoba 
(m3) 

zásoba/ha  
(m3) 

2007 16312753 313 6511179 314 

2008 16427691 315 6537916 313 

2009 16432452 316 6466960 312 

2010 16580125 319 6502378 314 

2011 16429797 320 6448184 312 

2012 16493892 319 6428887 309 

2013 16465018 320 6421161 311 

2014 16412320 319 6442938 308 
Zdroj údajov: NLC 

Tab. č. 226/21: Celkové zásoby a zásoby buka na hektár na územiach s vysokou prírodnou hodnotou a na 
územiach s VPH, kde sa realizovalo opatrenie 226 

Rok 

územia VPH 226 v regióne VPH 

zásoba (m3) 
zásoba/
ha  (m3) 

zásoba 
(m3) 

zásoba/
ha  (m3) 

2007 91447693 244 18560802 223 

2008 93247196 247 18713989 224 

2009 94820395 249 19116866 226 

2010 97652156 253 19498979 229 

2011 100585720 256 19856590 229 

2012 102435963 257 20055931 230 

2013 102864671 258 20485400 230 

2014 103312726 256 20702300 228 
Zdroj údajov: NLC 

Tab. č. 226/22: Celkové zásoby a zásoby duba na hektár na územiach s vysokou prírodnou hodnotou a na 
územiach s VPH, kde sa realizovalo opatrenie 226 

Rok 

územia VPH 226 v regióne VPH 

zásoba 
(m3) 

zásoba/ha  
(m3) 

zásoba 
(m3) 

zásoba/ha  
(m3) 

2007 18020081 197 2413084 195 

2008 18325500 200 2449151 198 

2009 18475878 202 2447080 199 

2010 18910564 206 2487882 202 

2011 19356657 210 2526594 207 

2012 19518427 214 2544646 210 

2013 19090167 217 2573661 213 

2014 19152995 218 2578739 213 
Zdroj údajov: NLC 

Z uvedených údajov je zrejmé, že celková aj hektárová zásoba dôležitých ihličnatých drevín od roku 
2007 stúpala aj na územiach s vysokou prírodnou hodnotou, aj na územiach s VPH, kde boli realizované 
opatrenia 226. Tento jav je pozitívny z pohľadu zachovania biodiverzity lesných biotopov na 
podporených územiach. Mierny pokles je evidentný pri smreku, ale len na kalamitných územiach. 
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Aj v prípade buka celková aj hektárová zásoba na územiach s realizáciou opatrenia 226 za obdobie 
2007 až 2014 rástla. Z pohľadu dosahovania cieľov stanovených pre opatrenie 226 je vzostupný vývoj 
zásob buka priaznivý. Podobne ako pri buku, aj pri dube môžeme pozorovať systematický viac-menej 
lineárny trend rastu zásob. Vývoj celkových aj hektárových zásob je priaznivý s pohľadu dodržovania 
zásad stanovených v rámci opatrenia 226 a súčasne podporuje aj stabilizáciu území HNV. 

Opatrenie 226 zamerané na obnovu potenciálu LH po kalamitách alebo v porastoch ohrozených 
kalamitami nie je priamo a krátkodobo zamerané na zvyšovanie zásob. Zamerané je skôr na výšku a 
najmä kvalitu zásob budúcich, dosiahnutých po odrastení rekonštruovaných porastov, kde by sa mali 
dosiahnuť vyššie zásoby a vyššia kvalita ako u rozvrátených porastov ponechaných bez rekonštrukcií. 
Rovnako aj stabilizačné opatrenia v stojacich porastoch sa spočiatku môžu dokonca prejaviť znížením 
zásob (porasty sa prerieďujú, aby stromy rástli viac „do šírky“), nárast zásob sa dá očakávať až neskôr 
cez vyššiu odolnosť porastov a menší objem kalamít. U ihličnanov hektárové zásoby naozaj, s výnimkou 
borovice, klesajú, čo je dôsledkom jednak kalamít, jednak stabilizačných opatrení. U listnatých drevín, 
ktorých sa kalamity až tak netýkajú, hektárové zásoby aj pri tomto opatrení stúpajú.  

Priaznivé posuny rozloženia zásob: pokles pri ihličnanoch (s výnimkou odolnej borovice) a nárast pri 
listnatých drevinách, najmä buka s lepšou odolnosťou a produkčným potenciálom v podmienkach 
klimatickej zmeny. 

 
Zlepšenie kvality vody – zníženie znečistenia vody nitrátmi a pesticídmi  

V lesnom hospodárstve na rozdiel od poľnohospodárstva je rozsah používania hnojív a pesticídov 
výrazne nižší ako v poľnohospodárstve. Hnojivá sa používajú iba v lesných škôlkach, v niektorých 
prípadoch pri výsadbe lesných drevín a v osobitných prípadoch (na devastovaných územiach s 
dlhotrvajúcimi kalamitami) sa používa lokálne revitalizačné hnojenie. Výrazný je rozdiel aj pri používaní 
pesticídov. V lesnom hospodárstve na rozdiel od poľnohospodárstva sa nepoužívajú niekoľkonásobne 
aplikované pesticídy v jednom roku a iba zriedkavo sa používajú opakované aplikácie pesticídov na tej 
istej ploche dva a viac rokov po sebe. Výnimkou sú iba lesné škôlky, kde sa pesticídna chémia používa 
podobne ako v poľnohospodárstve (tj. viackrát do roka počas niekoľkých rokoch po sebe na rovnakej 
ploche). 

Z tohto potom vyplýva konštatovanie, že používanie pesticídov v lesnom hospodárstve nemá také 
fatálne účinky na chémiu a kvalitu podzemných a povrchových vôd ako aplikácia pesticídov v 
poľnohospodárstve. Napriek tomu boli vykonané analýzy množstva a druhov pesticídov používaných v 
lesníctve v období rokov implementácie opatrenia 226 s cieľom zistiť ich potenciálny vplyv na kvalitu 
vôd. 

Prehľad o spotrebe pesticídov všetkých hlavných kategórií na územiach, kde sa implementovalo 
opatrenie 226, uvádza nasledujúca tabuľka. Prehľad uvádza počet subjektov a výmeru lesov, na ktorých 
sa použili fungicídy, herbicídy, insekticídy a repelenty. V tabuľke je tiež uvedený prehľad o rozsahu 
používania feromónových návnad na podkôrny hmyz. Tieto prípravky však nemajú žiadny vplyv na 
kvalitu povrchových a podzemných vôd, keď že ide o atraktanty aplikované v odparníkoch 
(odparovanie do ovzdušia) obsahujúce agregačný feromón podkôrneho hmyzu. 
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Tab. č. 226/23: Prehľad o použití prípravkov na ochranu rastlín v lesoch SR, kde sa implementovalo O 226 

 

2007 2008 2009 2010 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

Spolu SR 3 034 3 168 3144 2 219,80 2240 1 671,0 2120 1 975,60 

Feromóny 1072 826 1148 609,9 913 561,6 674 552,7 

Fungicídy 212 144 194 68 105 23,6 94 44,3 

Herbicídy 417 639 390 349,4 182 119,9 232 289,4 

Insekticídy 227 428 259 455,1 122 225,7 132 298,3 

Repelenty 1106 1 131 1153 702,6 918 683,7 988 740,6 

226 627 2 294 62 135 825 537 617 759 136 473 063 

Feromóny 176 586,1 16 34 179,13 147 146 606,59 38 99 880,48 

Fungicídy 30 117,1 2 3 799,74 39 53 521,20 4 40 489,56 

Herbicídy 113 480,1 11 28 688,82 88 125 418,13 16 97 170,77 

Insekticídy 97 380,3 15 32 796,08 84 106 955,32 23 103 593,25 

Repelenty 211 730 18 36 360,96 179 185 257,66 55 131 928,86 

Zdroj údajov: NLC 

 
Pokračovanie tabuľky č.226/23 

2011 2012 2013 2014 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

Počet  
subjektov 

 
Výmera  

v ha 
 

1902 2 159,6 1091 1 962,80 503 
1 

230,30 
895 2 754,80 

447 523,7 247 392,3 117 219,4 226 505,2 

121 182,5 88 72,1 12 46,7 66 123,2 

231 296,7 163 383,7 47 174,9 131 426,6 

130 368,4 75 316,2 30 256 92 466,9 

973 731,8 518 673,5 297 519,6 380 701,9 

36 8 537 18 6 487 0 0 14 0 

13 2 689,68 6 1 793,79 0 0 5 0 

0 0 2 829,28 0 0 1 0 

5 1 891,28 2 829,28 0 0 1 0 

2 505,10 3 1 240,87 0 0 2 0 

16 3 451,10 5 1 793,79 0 0 5 0 

    Zdroj údajov: NLC 
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Feromónové návnady možno zaradiť medzi biotechnické preparáty so špecifickým agregačným 
účinkom na 1 organizmus. Využívajú sa na odchyt chrobákov, ktorý je však len malým percentom z 
celkovej populácie v oblasti a teda majú najmä význam monitorovací, menší význam je obranný. 

Na Slovensku v rokoch 2007 až 2014 používalo feromóny až 1148 subjektov, predovšetkým v oblastiach 
smrekových ekosystémov, v regióne s implementáciou opatrenia 226 to bolo 176 subjektov. 
Feromóny majú nulový vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd. 

Fungicídy sa používajú takmer výhradne len v lesných škôlkach, semenných sadoch a na plantážach 
vianočných stromčekov. V rokoch 2007 až 2014 ich použilo až 212 subjektov na výmere do 183 ha. V 
rámci opatrenia 226 to bolo 39 subjektov, ktoré spotrebovali 638 kg fungicídov.  

Fungicídy, vzhľadom na svoj charakter (prípravky na ochranu rastlín proti hubovým ochoreniam) a 
vzhľadom na lokalizáciu aplikácii (bodové aplikácie v lesných škôlkach) mali zanedbateľný vplyv na 
kvalitu povrchových a podzemných vôd. 

Herbicídne prípravky sa používajú na potláčanie rastu nežiaducej vegetácie v obnovovaných porastoch 
a v lesných škôlkach. V rokoch 2007 až 2014 ich použilo až 417 subjektov na výmere do 639 ha. V rámci 
opatrenia 226 to bolo 113 subjektov.  

Celková spotreba herbicídov bola 52,3 tis. kg, najviac v roku 2007 (9,8 tis. kg), najmenej v roku 2013 
(3,4 tis. kg). Najviac herbicídov bolo použitých v Banskobystrickom kraji (10,9 tis. kg), najmenej v 
Trenčianskom kraji (1,2 tis. kg). Spotreba herbicídov v rámci opatrenia 224 bola 311 kg, najviac v rokoch 
2011 až 2013 (56 kg) a v Žilinskom kraji (158 kg). V rámci opatrenia 226 to bolo 8572 kg, najviac v roku 
2008 (6442 kg) a v Banskobystrickom kraji (3055 kg). 

Herbicídy, vzhľadom na obsah účinných látok (toxické prípravky) a vzhľadom na dĺžku zotrvania v 
prostredí a aplikácie (v mladých lesných porastoch) patria k najnebezpečnejším pesticídom z pohľadu 
ohrozenia kvality vôd v lesnom prostredí. Napriek tomu možno konštatovať, že priestorové 
rozmiestnenie aplikácií, časová opakovateľnosť a spôsob aplikácií (ultra low-volume) minimalizovali 
riziko negatívnych dosahov na kvalitu vôd. 

Insekticídne prípravky sa v lesoch využívajú na potlačenie kalamitného výskytu hmyzích škodcov. Ide 
predovšetkým o ochranu pred podkôrnym hmyzom na ihličnatých drevinách, v menšej miere aj proti 
listožravcom spôsobujúcim holožery listnatých drevín. V rokoch 2007 až 2014 použilo 30 až 259 
subjektov insekticídy na výmere 226 až 467 ha. V rámci opatrenia 226 to bolo 97 subjektov. 

Celková spotreba insekticídov bola 73 tis. kg, najviac v roku 2007 (44 tis. kg), najmenej v roku 2013 
(765 kg). Najviac insekticídov sa spotrebovalo v Žilinskom kraji (27 tis. kg) a Banskobystrickom kraji (22 
tis. kg), najmenej v Trnavskom kraji (188 kg). Spotreba insekticídov v rámci opatrenia 226 bola 22,54 
tis. kg, najviac v roku 2009 (14 tis. kg) a v Žilinskom kraji (10 tis.kg). 

O insekticídoch platí rovnaký status ako pri herbicídoch. Patria medzi nebezpečné pesticídy z hľadiska 
ochrany kvality vôd. Ich využívanie – množstvo, opakovateľnosť, dávkovanie a úsporné aplikačné 
technológie (ULV) však znižuje rizikovosť tohto faktora z hľadiska ohrozovania kvality spodných a 
povrchových vôd.  

Repelenty nie sú vo svojej podstate chemickými látkami, organizmy nezabíjajú a preto sú v rámci 
životného prostredia hodnotené ako menej rizikové. Chránia najmladšie rastové štádiá lesných drevín 
pred obhryzom a odhryzom zverou a to svojimi chuťovými, mechanickými a pachovými vlastnosťami. 
V rokoch 2007 až 2014 použilo repelenty 297 až 1153 subjektov na výmere 520 až 1131 ha. V rámci 
opatrenia 226 do 211 subjektov. 

Celková spotreba repelentov bola 1328 tis. kg, najviac v roku 2011 (204 tis. kg), najmenej v roku 2009 
(121 tis. kg). Najviac repelentov sa spotrebovalo v Žilinskom kraji (447 tis. kg), najmenej v Trnavskom 
kraji (12 tis. kg). Spotreba repelentov v rámci opatrenia 226 bola 626 tis. kg, najviac v roku 2009 (389 
tis. kg) a v Žilinskom kraji (283 tis. kg). 
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Repelenty vzhľadom na vyššie uvedenú charakteristiku nepatria k látkam, ktoré by významne 
ohrozovali kvalitu podzemných a povrchových vôd v lesnom prostredí. 

Trendy zmien bilancie živín v lesnej pôde a vo vode 

Celkové zásoby väčšiny živín v pôde sú primárne dané geochemickými vlastnosťami pôdotvorného 
substrátu. V prípade báz (vápnik, horčík, draslík) je pre ich zásoby v lesnej pôde absolútne určujúce 
minerálne zloženie substrátu.   

Na rozdiel od poľnohospodársky využívaných pôd je aktívne dodávanie živín pri obhospodarovaní lesov 
iba výnimočné. Hnojenie pôdy sa bežne využíva iba v škôlkarskej výrobe. V podmienkach emisne 
zakyslených pôd je jediným bežnejším opatrením vápnenie.  

Vstup dusíka a fosforu do lesnej pôdy v rámci obhospodarovania lesov formou hnojenia je teda 
ojedinelý, vzťahuje sa iba na hnojenie v lesných škôlkach. Cielené minerálne hnojenie lesných porastov 
dusíkom a fosforom sa nevykonáva, nebolo ani predmetom žiadnych aktivít spojených s realizáciou 
projektov v rámci opatrenia 226 (Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych 
opatrení). Prezentované výsledky sú doplnkovou informáciou v kontexte zadania, nemajú 
bezprostrednú väzbu na príslušné opatrenia PRV. 

Ročný tok dusíka v jednotlivých zložkách kolobehu je na úrovni rádovo kilogramov až desiatok 
kilogramov za rok na hektár, kým zásoba dusíka viazaného v rôznych formách (prevažne v zložitých 
organických zlúčeninách) je rádovo v tisícoch kilogramov na hektár. Podľa údajov z trvalých 
monitorovacích plôch Slovenska sa celková zásoba dusíka v pôde (do hĺbky 20 cm) pohybuje od 1330 
do 13540 kg.ha-1 (medián je 5260 kg.ha-1), zásoba v povrchovom organickom horizonte (pokrývkovom 
humuse) bola zistená od 37 do 2646 kg.ha-1 (medián je 328 kg.ha-1).  

Ročný vstup dusíka v opadávaní listov (a iných častí drevín) je 22 až 85 kg.ha.rok-1. Z hľadiska vplyvu na 
ekosystém je významný vstup anorganického dusíka v dusičnanovej forme (NO3

-) a amóniovej forme 
(NH4

+) v atmosférickej depozícii. Kým v predchádzajúcom období bol zaznamenaný mierny pokles, v 
rokoch 2010-2014 hodnoty mierne kolísali bez náznaku trendu.  

Na obr. C.4.2 je znázornený vývoj depozícií dusíka (v jednotlivých formách a spolu) v rokoch 2007-2014 
ako priemerný ročný vstup zo 6 trvalých monitorovacích plôch, pre ktoré sú údaje na celé hodnotené 
obdobie. Rozdiely v depozícii na jednotlivých plochách a medziročné rozdiely sú dané jednak 
rozdielnymi koncentráciami v zrážkových vodách a jednak celkovými zrážkovými úhrnmi.  

Graf č. 226/8: Priemerný ročný vstup dusíka atmosférickou depozíciou v rokoch 2007 - 2014 

 
Zdroj údajov: NLC 
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Ročný tok fosforu v jednotlivých zložkách kolobehu je oproti dusíku a bázam značne nižší, skôr je na 
úrovni mikroelementov než hlavných živín. Podľa údajov z monitorovacích plôch na Slovensku a údajov 
z literatúry sa pre naše podmienky pohybuje ročný vstup fosforu na lesnú pôdu opadávaním 1,1-5,9 
kg.ha.rok-1 a ročný vstup zrážkami okolo 0,2-3,2 kg.ha.rok-1. Tieto hodnoty kolíšu podľa drevín, 
semenných rokov drevín, zrážkových úhrnov a množstva iných faktorov.      

V hodnotenom období sa v rámci opatrenia 226 realizovalo výlučne vápnenie, teda aplikácia 
prírodného mletého dolomitického, pričom cieľom bolo mierne upraviť vlastnosti stanovišťa s nízkou 
pufračnou schopnosťou, silnou aciditou a nízkymi zásobami bázických katiónov a kompenzovať stav 
pôdneho prostredia z hľadiska acidity.  

Cielené minerálne hnojenie lesných porastov dusíkom a fosforom sa nevykonávalo a nepredpokladá 
sa teda zmena bilancie príslušných živín. V budúcnosti nepredpokladáme realizáciu opatrení, ktoré by 
mali dosah na zmenu bilancie N a P.  

Realizácia opatrenia 226 v oblasti zmeny chemizmu pôdy mala na lesné pôdy významný vplyv, a to v 
závislosti od konkrétnych vykonaných aktivít, najmä ak ich súčasťou bolo vápnenie alebo hnojenie. 
Potom výsledok ovplyvňuje najmä obsah a forma jednotlivých prvkov v použitom hnojivom materiáli a 
samozrejme dávka.  

V prípade aplikácie hnojív obsahujúcich živiny sledované ako ukazovateľ sa zlepší bilancia živín, najmä 
ak boli dané živiny limitujúce pre priaznivý rast a vitalitu, a boli cielene navrhnuté a aplikované. 

V prípade aplikácie hnojív obsahujúcich aj živiny, ktorými je lesný ekosystém nasýtený a nie je potrebné 
ich doplnenie, sa rovnováha vo výžive drevín môže narušiť, resp. môže dôjsť k nadbytku živiny (týka sa 
to najmä dusíka) s vplyvom na vitalitu drevín, ale aj kvalitu podzemných vôd.  

 
Príspevok k zmierneniu klimatickej zmeny a produkcii obnoviteľnej energie 

Emisie skleníkových plynov z lesných ekosystémov 

Antropogénne spôsobené emisie skleníkových plynov (GHG) prispievajú ku klimatickým zmenám, ktoré 
predstavujú jeden z najzávažnejších vplyvov na životné prostredie. Najdôležitejšími skleníkovými 
plynmi antropogénneho pôvodu sú oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O). Ďalšie 
skleníkové plyny predstavujú halogénované a perfluorované uhľovodíky (HFCs, PFCs) a hexafluoridy 
síry (SF6). Fotochemicky aktívne plyny, ako sú monoxid uhlíka (CO), oxidy dusíka (NOx) a prchavé 
organické látky (NMVOCs) nie sú skleníkovými plynmi, ale prispievajú nepriamo k zvyšovaniu 
skleníkového efektu v atmosfére. Tieto plyny sú všeobecne nazývané ozónovými prekurzormi, pretože 
ovplyvňujú vytváranie a odbúravanie ozónu v atmosfére.  

Množstvo emisií/záchytov CO2 v lesných ekosystémoch podľa drevín s dominantným zastúpením a ich 
priebeh v jednotlivých rokoch sú uvedené na nasledujúcom obrázku. Kladné hodnoty predstavujú 
záchyt, naopak záporné hodnoty emisie konkrétneho skleníkového plynu.  
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Graf č. 226/9: Emisie/záchyty oxidu uhličitého v lesných ekosystémoch SR a na území realizovaných opatrení 226 
v období rokov 2007-2014 

  

  

  

Zdroj údajov: NLC 

Z výsledkov uvedených na predchádzajúcich obrázkoch je evidentný rozdiel v priebehu medzi 
jednotlivými drevinami, ale výrazné sú aj medziročné rozdiely. Priebeh hodnôt je rozkolísaný, u 
všetkých drevín okrem smreka je klesajúci trend viazania CO2. Najstabilnejšie hodnoty viazania CO2 

vykazujú dreviny borovica a smrekovec, pričom pri smrekovci sú aj absolútne hodnoty viazania 
najvyššie. Pre všetky dreviny platí, že záchyty CO2 sú nižšie na územiach s realizovanými opatreniami 
226 v porovnaní s hodnotami za celú SR, výnimku tvorí buk s vyšším viazaním v druhej polovici 
sledovaného obdobia.  
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Tab. č. 226/24: Záchyty (kladné hodnoty) a emisie oxidu uhličitého v lesných ekosystémoch SR a na území 
realizovaných opatrení 224, 225 a 226 v tonách na hektár v období rokov 2007-2014 

Rok Drevina 

SR 
Opatrenie 
224 225 226 

CO2 (t/ha) 

2007 BK 3,903 7,260 2,764 3,782 
2008 BK 4,140 7,357 1,237 3,464 
2009 BK 4,290 7,320 -1,792 4,511 
2010 BK 2,868 7,327 -0,878 3,298 
2011 BK 2,123 7,281 -3,489 2,753 
2012 BK 1,989 6,682 -2,071 2,670 
2013 BK 1,896 7,149 -1,023 2,101 
2014 BK 0,054 5,930 -0,407 0,965 
2007 BO 5,098 3,554 5,777 4,395 
2008 BO 5,450 3,824 5,477 4,388 
2009 BO 4,345 3,777 6,337 5,124 
2010 BO 4,758 3,673 5,316 4,528 
2011 BO 4,354 3,572 2,398 3,524 
2012 BO 4,542 3,339 4,720 3,556 
2013 BO 3,751 3,422 6,440 3,302 
2014 BO 3,885 -0,274 4,704 2,709 
2007 DB 3,567 5,263 -0,516 2,349 
2008 DB 3,366 5,411 0,364 1,847 
2009 DB 3,537 5,367 0,942 2,196 
2010 DB 3,184 5,262 -0,571 1,281 
2011 DB 2,305 5,358 -2,254 1,263 
2012 DB 3,920 5,549 -1,115 1,142 
2013 DB 3,534 5,489 1,802 1,300 
2014 DB 2,922 4,727 1,026 0,810 
2007 JD 2,847 4,813 1,776 2,199 
2008 JD 2,853 4,581 3,141 1,708 
2009 JD 3,019 4,762 1,351 2,065 
2010 JD 2,021 4,687 -1,559 0,921 
2011 JD 1,424 4,696 -6,339 0,285 
2012 JD 1,693 4,673 -0,631 0,736 
2013 JD 0,634 4,509 -2,126 -1,263 
2014 JD 1,123 -1,872 -0,978 0,174 
2007 SC 7,069 6,211 7,635 5,981 
2008 SC 7,150 6,112 7,809 5,566 
2009 SC 7,405 6,023 7,634 6,155 
2010 SC 6,706 5,654 6,113 5,488 
2011 SC 6,762 5,597 6,871 5,374 
2012 SC 6,943 5,583 7,335 5,745 
2013 SC 7,018 5,539 7,243 5,751 
2014 SC 5,483 3,642 8,070 2,471 
2007 SM -2,161 4,723 -1,028 -4,921 
2008 SM -4,115 4,448 -5,454 -7,860 
2009 SM -3,599 4,589 -2,735 -6,728 
2010 SM -3,327 4,563 -3,492 -5,360 
2011 SM -2,114 2,883 -3,085 -4,171 
2012 SM -1,924 4,492 -2,144 -4,414 
2013 SM 0,319 3,550 -1,877 -1,101 
2014 SM -2,798 -6,167 -0,306 -4,713 

Zdroj údajov: NLC 

Emisie metánu a oxidu dusného boli kalkulované po hlavných drevinách, ale sú prezentované sumárne 
za hlavné dreviny spolu. Pre porovnateľnosť hodnôt na území realizovaných opatrení a SR sú vyjadrené 
v gramoch na 1 hektár. 
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Graf č. 226/10: Emisie metánu a oxidu dusného zo spaľovania biomasy a lesných požiarov v lesných ekosystémoch 
SR a na území realizovaných opatrení 226 (g/ha) v období rokov 2007-2014 

 
 

Zdroj údajov: NLC  

Tab. č. 226/25: Emisie metánu a oxidu dusného (g/ha) zo spaľovania biomasy a lesných požiarov v lesných 
ekosystémoch SR a na území realizovaných opatrení 224 – 226  v období rokov 2007 -2014 

 
SR 

Opatrenie  
SR 

Opatrenie 

224 225 226 224 225 226 

CH4 (g/ha) N2O (g/ha) 

152,35 34,78 313,29 275,24 8,43 1,92 17,33 15,23 

93,63 11,24 318,15 283,33 5,18 0,62 17,60 15,67 

139,21 27,37 390,57 288,97 7,70 1,51 21,61 15,99 

110,98 9,88 366,47 273,89 6,14 0,55 20,27 15,15 

132,68 23,35 378,47 259,01 7,34 1,29 20,94 14,33 

275,79 88,67 415,02 321,50 15,26 4,91 22,96 17,79 

112,36 23,76 368,92 232,01 6,22 1,31 20,41 12,83 

120,25 125,00 330,56 273,62 6,65 6,91 18,29 15,14 

Zdroj údajov: NLC 

 
Z priebehu hodnôt nie je zrejmý trend vývoja emisií CH4 a N2O počas hodnoteného obdobia. Na 
územiach s opatreniami 226 sú počas celého obdobia emisie CH4 a N2O prepočítané na hektár vyššie 
ako na území SR. Všeobecne sú emisie CH4 a N2O vyššie na územiach s väčším množstvom vyťaženého 
dreva, z ktorého sa spaľujú ťažbové zvyšky. 

 
Sekvestrácia CO2 v lesnými ekosystémami 

Pri hodnotení implementácie opatrenia 226 sa vychádzalo z predpokladu, že činnosti vykonané v rámci 
uvedeného opatrenia by mali viesť k ovplyvňovaniu zásoby uhlíka v pozitívnom zmysle jej rozvoja a 
následnej trvalej udržateľnosti.  
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Graf č. 226/11: Vývoj uhlíkových zásob hlavných drevín v lesných ekosystémoch SR a na území realizovaných 
opatrení 226 za roky 2007 – 2014 

  

  

  

Zdroj údajov: NLC 

Na územiach s opatrením 226 sú zásoby uhlíka na hektár u všetkých drevín veľmi blízke celoslovenským 
hodnotám.  

Z výsledkov uvedených na predchádzajúcom obrázku a v nasledujúcej tabuľke vyplýva, že u drevín 
smrek, jedľa a buk sú zásoby uhlíka na hektár v sledovanom období bez výraznejších zmien (rastu alebo 
poklesu). Rastúce zásoby uhlíka sú u drevín borovica a dub a to na území opatrení 226 aj celého 
Slovenska. U dreviny smrekovec sa prejavil rast zásob na území SR, avšak pokles na území opatrenia 
226.  
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Tab. č. 226/26: Vývoj uhlíkových zásob hlavných drevín v lesných ekosystémoch SR a na území realizovaných 
opatrení za roky 2007 – 2014 

Rok Drevina 

SR 

Opatrenie 

224 225 226 

C (t/ha) 

2007 BK 143,999 137,191 137,582 131,515 

2008 BK 145,865 139,488 139,505 132,033 

2009 BK 147,322 141,559 141,540 132,943 

2010 BK 149,184 144,090 146,923 134,707 

2011 BK 150,009 145,664 144,189 134,774 

2012 BK 151,056 147,788 144,290 135,275 

2013 BK 151,644 150,257 142,902 135,350 

2014 BK 151,151 151,328 143,208 134,219 

2007 BO 89,307 77,565 72,956 90,469 

2008 BO 90,811 79,528 76,932 91,467 

2009 BO 91,232 80,190 77,954 92,013 

2010 BO 92,539 81,668 78,318 93,921 

2011 BO 93,668 82,225 79,127 94,390 

2012 BO 95,052 82,711 80,564 94,808 

2013 BO 96,378 83,545 81,467 95,775 

2014 BO 97,431 83,123 82,367 96,478 

2007 DB 128,353 95,574 125,719 129,755 

2008 DB 130,074 96,924 128,851 131,495 

2009 DB 131,519 98,050 129,480 132,302 

2010 DB 134,267 100,652 131,521 136,619 

2011 DB 136,215 104,165 125,179 138,697 

2012 DB 138,517 110,732 125,077 140,686 

2013 DB 140,849 111,815 126,870 141,359 

2014 DB 141,430 112,375 128,006 141,243 

2007 JD 94,186 99,364 83,301 93,711 

2008 JD 94,728 101,094 85,699 93,606 

2009 JD 94,740 102,062 86,545 93,194 

2010 JD 96,084 103,054 90,565 93,959 

2011 JD 96,292 103,974 88,296 93,281 

2012 JD 96,138 104,868 88,157 92,399 

2013 JD 96,326 105,470 88,310 92,711 

2014 JD 96,213 105,737 89,424 92,007 

2007 SC 64,495 82,056 46,767 71,803 

2008 SC 65,712 85,459 50,420 70,591 

2009 SC 66,720 87,020 52,255 70,336 

2010 SC 68,643 88,442 51,226 70,856 

2011 SC 70,173 89,506 53,398 69,685 

2012 SC 71,731 90,539 55,180 68,674 

2013 SC 73,397 91,545 56,034 68,926 

2014 SC 74,483 92,902 61,641 68,486 

2007 SM 88,196 75,636 75,674 88,033 

2008 SM 87,628 76,694 75,006 86,436 

2009 SM 87,147 77,463 75,007 85,622 

2010 SM 88,245 78,108 78,904 85,816 

2011 SM 88,029 78,516 77,566 85,141 

2012 SM 88,203 79,300 77,798 85,447 

2013 SM 88,175 79,907 76,753 84,610 

2014 SM 88,395 78,900 76,745 85,518 
Zdroj údajov: NLC 
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Aktivity uplatnené v lesných porastoch v rámci opatrenia 226 zameraného na obnovu potenciálu LH sú 
pre viazanie CO2 relevantné z pohľadu obnovy a zvyšovania prírastku biomasy a sekvestrácie uhlíka po 
silnej emisii spojenej s kalamitami.  

Ak vychádzame z predpokladu, že na územiach s realizovaným opatrením 226 boli porasty poškodené 
rôznymi druhmi disturbancií, dosiahnutý výsledný efekt viazania CO2 v prepočte na hektár pri 
hodnotených drevinách je blízky celoslovenským hodnotám, čo svedčí o dobrom stave obnovy 
potenciálu. 

Pri realizácii opatrení na obnovu potenciálu LH sa nepredpokladajú žiadne negatívne dosahy na 
viazanie CO2 a bilanciu uhlíka. 

 
Obnoviteľné zdroje energie – lesná biomasa 

Slovensko vzhľadom na veľkú lesnatosť a priaznivé prírodné podmienky na produkciu dreva (lesnej 
biomasy) patrí medzi najväčších európskych producentov tejto suroviny v prepočte na jednotku 
plochy. Napriek rastúcemu vplyvu dôsledkov klimatickej zmeny sa v budúcich desaťročiach 
predpokladá rast zásob dreva na lesných pozemkoch. Aktuálnou sa stáva otázka riešenia budúceho 
využívania neobhospodarovaných poľnohospodárskych pozemkov, z ktorých časť je v súčasnosti 
porastená lesnými drevinami.  

Lesná biomasa vrátane odpadov vznikajúcich pri jej spracovaní je z hľadiska využiteľného potenciálu 
najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie na Slovensku. V súčasnosti je miera a efektívnosť 
využívania lesnej biomasy vhodnej na energetické využitie nedostatočná a ďaleko zaostáva za 
potenciálnymi možnosťami. Hlavným dôvodom je dlhodobá absencia implementačnej  stratégie 
zahrňujúcej systém podporných opatrení.  

Cieľom opatrenia 226 bolo obnovenie produkčného potenciálu lesov poškodených prírodnými 
pohromami a požiarmi a zavádzanie preventívnych opatrení. Tieto opatrenia mali priamy aj nepriamy 
vplyv na zásoby aj produkciu palivovej dendromasy (biomasy) využiteľnej v energetike ako trvalo 
obnoviteľný, ekologický zdroj suroviny na energetické účely.  

Hodnotenie produkcie palivovej biomasy na územiach, kde sa implementovalo opatrenie 226, je 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č. 226/27: Hodnotenie produkcie palivovej biomasy a jej využiteľného potenciálu v rokoch 2007 -2014 na 
územiach s realizovaným opatrením 226 

Sortiment Rok 

Ročná produkcia palivovej biomasy a jej energetická hodnota 

Skutočná produkcia Ročný využiteľný potenciál 

t GJ t.ha-1 GJ.ha-1 t GJ t.ha-1 GJ.ha-1 

 P
al

iv
o

vé
 d

re
vo

 

2007 90005,10 855048,80 0,116 1,101 95426,00 906545,80 0,123 1,167 

2008 110432,90 1049112,30 0,142 1,351 95997,00 911972,10 0,124 1,174 

2009 90625,70 860943,70 0,117 1,109 96486,00 916618,90 0,124 1,180 

2010 97475,52 926017,85 0,126 1,192 93040,35 883882,16 0,120 1,138 

2011 86044,88 817426,65 0,111 1,053 93326,63 886601,79 0,120 1,141 

2012 91175,17 866164,43 0,118 1,115 93231,20 885695,25 0,120 1,140 

2013 71914,07 683183,99 0,093 0,880 93135,78 884788,70 0,120 1,139 

2014 93605,30 889250,75 0,121 1,145 93708,33 890227,98 0,121 1,146 

 P
al

iv
o

v

é št
ie

p
ky

 

2007 40397,80 383779,40 0,052 0,494 198939,00 1889919,50 0,256 2,434 

2008 48628,50 461971,10 0,063 0,595 200128,00 1901219,40 0,258 2,448 
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2009 39103,10 371479,90 0,050 0,478 201127,00 1910707,80 0,259 2,460 

2010 43750,82 415633,09 0,056 0,535 193965,53 1842671,51 0,250 2,373 

2011 38620,30 366893,11 0,050 0,472 194562,34 1848341,27 0,250 2,380 

2012 40922,97 388768,53 0,053 0,500 194363,40 1846451,35 0,250 2,378 

2013 32277,84 306639,74 0,042 0,395 194164,46 1844561,43 0,250 2,376 

2014 42013,71 399130,58 0,054 0,514 195358,10 1855900,95 0,251 2,390 

 S
p

o
lu

 

2007 130403,00 1238828,20 0,168 1,595 294365,00 2796465,30 0,379 3,601 

2008 159061,40 1511083,30 0,205 1,946 296125,00 2813191,50 0,381 3,622 

2009 129728,80 1232423,60 0,167 1,587 297613,00 2827326,70 0,383 3,641 

2010 141226,34 1341650,94 0,182 1,727 287005,88 2726553,67 0,370 3,511 

2011 124665,17 1184319,76 0,161 1,525 287888,97 2734943,06 0,371 3,522 

2012 132098,14 1254932,97 0,170 1,616 287594,61 2732146,60 0,370 3,518 

2013 104191,92 989823,73 0,134 1,274 287300,24 2729350,13 0,370 3,515 

2014 135619,02 1288381,33 0,175 1,659 289066,43 2746128,92 0,372 3,536 

Zdroj údajov: NLC 

V lesných porastoch, ktorých sa opatrenie 226 dotýka, majú prevahu ihličnaté dreviny a to najmä 
smrek, ktoré tvorili približne 68% celkových zásob dreva. Skutočná energetická produkcia dosahuje 36 
až 54% využiteľného energetického potenciálu. Ročný využiteľný potenciál produkcie palivovej 
biomasy v období rokov 2007 – 2014 bol 287 006 až 297 613 t s priemernou energetickou hodnotou 2 
783 500 GJ. Skutočne vyrobené ročné množstvá sa pohybovali v rozpätí 104 192 až 159 061,4 t s 
priemernou ročnou energetickou hodnotou 131 500 GJ. 
V prepočte na 1 ha nebola realizovaná ročná produkcia palivovej biomasy 0,188 až 0,236 t s 
energetickou hodnotou 1,79 až 2,24 GJ. 

V porastoch, na ktoré sa vzťahuje opatrenie 226, nie sú priamo požadované obmedzenia ťažby a tým 
aj produkcia biomasy. Prevaha ihličnanov, technologické a biologické obmedzenia, ktoré nesúvisia s 
uvedeným opatrením, zmenšujú využiteľný potenciál produkcie biomasy, ktorý je na úrovni cca 30 % 
slovenského priemeru. Tento potenciál bol v hodnotenom období využívaný na úrovni 36 až 54 %. 
Vyrábalo sa najmä palivové drevo z náhodných ťažieb a v malej miere palivové štiepky. V budúcom 
období z dôvodu rastu zásob a rastu podielu zastúpenia listnatých drevín sa budú potenciálne možnosti 
výroby biomasy zväčšovať. Od roku 2007 vzrástol podiel zásob listnáčov z 28 na 32%. 

Osobitné zhodnotenie vplyvu výstavby lesných ciest realizovaného v rámci opatrenia 226 na 
biodiverzitu 

Opatrenie 226 bolo zamerané na preventívnu ochranu lesa a rekonštrukciu lesov po kalamitách, 
obidvoje si vyžaduje dobrú prístupnosť porastov (resp. kalamitných plôch) lesnými cestami.  
V rámci opatrenia 226 sa do výstavby a rekonštrukcii lesných ciest investoval nasledovný objem 
finančných prostriedkov. 

Pre porovnanie efektívnosti vynaložených nákladov možno uviesť analýzu informácií z Výročných správ 
Lesov SR š.p. za roky 2009-2014 – časť Investičná činnosť, kde sa uvádzajú náklady na výstavbu a 
rekonštrukciu lesných ciest. Z tejto analýzy vyplýva, že v predmetnom 6 ročnom období náklady na 
výstavu a rekonštrukciu 1 km lesných ciest varírovali rozsahu od 41 tis. EUR/ km až po 366 tis. EUR/km, 
podľa náročnosti terénu a zložitosti stavebných činností. 

Výstavba lesných ciest je nevyhnutnou súčasťou infraštruktúry lesného majetku z ekologického, 
ekonomického ale aj zo sociálneho aspektu.  

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, najmä jej časť „ochrana lesa“, si vyžaduje prístup pre 
včasné spracovanie napadnutých stromov aj kontrolu šírenia škodcov resp. abiotických činiteľov (napr. 
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na ochranu proti požiarom sú cesty významné aj pre hliadkovanie, aj pre možnosť včasného a účinného 
zásahu). Všeobecne sa predpokladá, že poškodzovanie lesných porastov abiotickými aj biotickými 
činiteľmi je z hľadiska ochrany biodiverzity skôr negatívne (požiare takmer bez výnimky, hoci existuje 
pár druhov na požiaroch závislých). Premnoženie napr. podkôrneho hmyzu má síce z hľadiska 
biodiverzity aj svoje pozitíva, celkovo však spôsobí skôr stratu práve tých druhov, kvôli ktorým boli 
jednotlivé CHÚ vyhlásené (a rozvoj iných). 

Preventívna ochrana lesa (zvyšovanie odolnosti porastov) si taktiež vyžaduje dobré sprístupnenie 
porastov. Veľké holoruby a pestovanie porastov bez výchovy sa dajú realizovať aj bez ciest, jemnejšie 
formy obnovy a kvalitná výchova mladších porastov si však vyžadujú dostatočne hustú cestnú sieť, aby 
pri vyťahovaní spílených kmeňov nedochádzalo k nadmerným škodám na zostávajúcich stromoch a aby 
takéto jemnejšie formy boli ekonomicky únosné. Ochrana proti požiarom si vyžaduje včasné 
odstraňovanie horľavého materiálu - drevo z polomov ostáva vysoko horľavé cca 8 rokov a v prípade 
jeho vznietenia hrozia takmer neuhasiteľné (pre hasiča nepriechodné a s priveľkou zásobou horľavého 
materiálu a na uhasenie z vrtuľníka) požiare s veľmi negatívnym dosahom na biodiverzitu (zničí sa ešte 
aj pôdna mikroflóra). 

Pokiaľ ide o priamy vplyv lesných ciest na biodiverzitu, ten nie je veľký. Negatívne vplyvy ciest neboli 
príliš preukázané. Píše sa o ich vplyve na výmeru "lesného vnútra", t.j. častí lesa natoľko vzdialených 
od lesných okrajov, že do nich už neprenikajú žiadne svetlomilné druhy alebo druhy využívajúce aj 
nelesné biotopy (rádovo stovky metrov od najbližšieho okraja). Cesty toto určite ovplyvňujú, ale treba 
povedať, že ďaleko menej než ťažby, či dokonca kalamity. Šírka ciest vrátane násypového a zárezového 
svahu nepresahuje cca 10 metrov, čo predstavuje, v prípade stojacich okolitých porastov, svetelné a 
tepelné pomery, ktoré sa bežne vyskytnú aj v pralesoch. Naopak, rozsiahle kalamity sú z tohto hľadiska 
dramatickou zmenou. 

Popri cestách sa šíria nelesné druhy vyžadujúce polotieň, čo však súčasne prestavuje zvýšenie 
biodiverzity. Okraje lesných ciest porastené vysokými bylinami sú špecifickým biotopom pre mnohé 
druhy bezstavovcov, ktoré by inak boli na Slovensku veľmi vzácne. Výhrady voči cestám sú preto skôr 
esteticko-romantického charakteru. Dá sa súhlasiť s názorom aktivistov, že cesty zvyšujú riziko 
pytliactva a ďalšej nelegálnej činnosti v lesoch, súčasne však zvyšujú aj možnosti pohybu lesnej stráže 
alebo stráže ochrany prírody. Okrem toho predstavujú cesty vítanú možnosť pre návštevníkov lesa 
(cyklistov, lyžiarov) pohybovať sa po cenných územiach s minimálnym negatívnym vplyvom. 

 

HO20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených  
subjektoch, nepodporených subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium:  

Príspevok k zachovaniu lesov  

 Ukazovateľ pre kritérium: 
Výmera lesov zničených alebo poškodených škodlivými činiteľmi, ktoré boli revitalizované, 
alebo sa zlepšil ich zdravotný stav vplyvom aktivít realizovaných v rámci opatrenia 226 – 396 
842 ha. 

Výmera oblastí, ktoré sa vďaka realizovaným aktivitám v rámci implementácie opatrenia 226 
stali oblasťami s úspešnou starostlivosťou o krajinu – 396 842 ha. 
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Odpovede na hodnotiacu otázku č.20: 

Príspevok k osi 1: Finančná podpora do O226 pomohla zlepšiť finančnú kondíciu najmä neštátnych 
lesníckych subjektov a využiť ich investičné a neinvestičné zdroje na ďalší rozvoj podnikateľských 
aktivít a zlepšenie starostlivosti o les (TUOL) 

Príspevok k zvýšeniu hospodárskej hodnoty lesa. 

Sprístupnením územia lesnými cestami sa znížia náklady na hlavné lesnícke činnosti v dôsledku 
lepšieho sprístupnenia a rýchlejšej dopravy do lesných porastov, kde treba lesnícke činnosti 
realizovať. 

Príspevok k osi 2: Protipožiarne lesné cesty priniesli neoceniteľný príspevok. Okrem pôvodného cieľa, 
sprístupnenia lesov pre rýchly zásah požiarnej techniky, priniesli nasledovné benefity: 

Sprístupnenie území na výkon lesníckych opatrení, ktoré zvyšujú možnosti systémového vykonávania 
lesníckych činností garantujúcich trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.  

Sprístupnenie územia pre turistov, cyklistov a obdivovateľov prírody a lesa – významná podpora 
plnenia verejnoprospešných funkcií lesa. 

Zvýšenie a zefektívnenie kontrolnej činnosti v lesných porastoch nielen v rámci ochrany pred 
požiarmi, ale aj v rámci ochrany pred protizákonnou činnosťou (krádeže dreva, pytliactvo) ako aj 
zabezpečovanie ochrany chránených území z hľadiska ochrany prírody najmä UEV a CHVÚ ako aj 
chránených území národného významu. 

NEGATÍVA: 

Sprístupnenie lesných porastov umožní intenzívnejšie využívanie lesa na protizákonné činnosti – 
jazda štvorkoliek, pytliactvo, krádeže dreva. 
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OS 3: KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA 

 

311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 

Pre opatrenie 311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam bol v programe 
stanovený nasledovný operačný cieľ: Diverzifikácia a rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít (vstupy a 
výstupy nezahrnuté do prílohy č. 1 Zmluvy o založení ES) a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. 

Tento cieľ sa mal dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom: 

 rozširovania alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob 
nepoľnohospodárskeho charakteru, 

 tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest na vidieku. 

Cieľom opatrenia bolo podporiť rozvoj takých foriem podnikania, ktoré využijú potenciál vidieka a 
poskytnú alternatívu k zamestnaniu v poľnohospodárstve, čím prispejú k posilneniu vidieckej 
ekonomiky. Rozvoj alternatívnych ekonomických činností mal pomôcť stabilizovať zamestnanosť a 
zvýšiť príjmy pôdohospodárov.  

V nadväznosti na výsledky analýz bolo zadefinované zameranie opatrenia na nasledovné hlavné oblasti 
diverzifikácie: 

 investície do rekreačných a ubytovacích zariadení na vidieku, 

 rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov na agroturistické objekty, 

 investície do výrobných a predajných objektov pre výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru, 
vrátane výroby energie z OZE, 

 investície do areálov slúžiacich pre rozvoj rekreačných a relaxačných činností (musia byť 
prístupné verejnosti). 

Realizovaním plánovaných aktivít a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 311 
významnou mierou prispieť k cieľu osi 3: „Zvýšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a 
diverzifikácia vidieckeho hospodárstva“. 

Na základe programového zdôvodnenia intervencie bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model, 
zobrazujúci vzťah medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám na 
ktoré opatrenie odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny 
dosiahnuť.
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Koncepčný model (teória zmeny) 

Programové potreby vzťahujúce 
sa k opatreniu 311 

- zníženie závislosti vidieckej ekonomiky od poľnohospodárstva 
(diverzifikácia), podpora doplnkových výrob 
nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania 
obnoviteľných zdrojov energie 

- udržanie a tvorba nových pracovných miest 
- podpora rozvoja a propagácia podnikov využívajúcich remeselné 

zručnosti a miestne suroviny 
- podpora rozvoja a propagácia podnikov zameraných na 

agroturistiku 
- investície do nových zariadení a technológií, vrátane pripojenia na 

internet 
- podpora vytvárania, propagácia a rozvíjania miestnych vidieckych 

spoločenstiev 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali 
očakávané zmeny dosiahnuť 

- Dosiahnutie alternatívnych príjmov 
z vidieckeho cestovného ruchu a 
agroturistiky 

Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov pre 
vidiecky cestovný ruch a agroturistiku, vrátane areálov a objektov na 
športovanie, rekreáciu a relaxáciu, prístupové cesty, chodníky, 
inžinierske siete a pod. 

- Dosiahnutie alternatívnych príjmov 
z nových/ rekonštruovaných 
výrobných a predajných objektov 
doplnkových výrob 
nepoľnohospodárskeho 
charakteru, vrátane využívania OZE 

Investície do nepoľnohospodárskych činností a doplnkových výrob, 
vrátane využívania OZE, remeselnej výroby a spracovania tradičných 
materiálov / výrobkov 
 
 

- Dosiahnutie alternatívnych príjmov 
z výroby el. energie a tepla z OZE 

Investície do bioplynových staníc, geotermálnych vrtov a ich 
pripojenia na verejnú energetickú sieť 

- Novovytvorené a udržané 
pracovné miesta v poľn. podnikoch 
na vidieku 

Vznik nových a rozšírenie existujúcich prevádzok vidieckeho 
cestovného ruchu a doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho 
charakteru vrátane využívania OZE 

- Zlepšená propagácia vidieka a 
aktivít diverzifikácie, aktivizácia 
činnosti miestnych vidieckych 
spoločenstiev 

Využívanie IKT a internetu na zvýšenie produktivity práce, zlepšenie 
marketingu a propagácie vidieckeho CR, doplnkových výrob,  
opatrenie 311 bolo implementované aj prostredníctvom osi 4 
Leader a to miestnymi akčnými skupinami  (iba os 3) v rámci  
integrovaných stratégii miestneho rozvoja, kde sa tiež podporilo 
podnikanie na vidieku, diverzifikácia vidieckej ekonomiky a šírenie 
dobrej praxe. 

 
Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Opatrenie 311 bolo realizované prostredníctvom nasledovných 4 výziev: 

Výzva 2008/PRV/07 v termíne od 1.7.2008 do 31.8.2008, pre činnosti: diverzifikácia smerom k 
nepoľnohospodárskym činnostiam - s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných 
objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice). Oprávnenými boli projekty 
na území cieľa Konvergencia a vybraných okresoch BSK. Podľa regionálnej mapy štátnej pomoci pre SR 
na roky 2007 – 2013, ktorú EK schválila 13.9.2006 (2006/C 256/03), bol BSK oprávneným regiónom na 
prechodné poskytovanie pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES len na obdobie od 
1.1.2007 do 31.12.2008. Nakoľko bolo v zmysle legislatívy potrebné BSK vyňať z podpory v rámci tohto 
opatrenia od 1.1.2009 bola výzva 2008/PRV/07 zrušená. 

Výzva 2008/PRV/08 v termíne od 1.7.2008 do 31.8.2008, pre činnosti: výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové 
stanice.  
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Výzva 2010/PRV/16 v termíne od 6.4.2010 do 23.4.2010, pre činnosti: výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) 
Stanovený finančný limit na výzvu bol 25 mil. EUR, s podmienkou max. 1 ŽoNFP na žiadateľa. 

Výzva 2010/PRV/17 v termíne od 6.4.2010 do 23.4.2010, pre činnosti: diverzifikácia smerom k 
nepoľnohospodárskym činnostiam (okrem bioplynových staníc). 

Stanovený finančný limit na výzvu bol 85 mil. EUR, s podmienkou max. 2 ŽoNFP na žiadateľa. 

V rámci posledných dvoch výziev (2010/16 a 2010/17) boli oprávnené iba projekty realizované v území 
cieľa Konvergencia. Maximálna intenzita pomoci bola 50% pre oblasti cieľa Konvergencia. Výška 
oprávnených výdavkov na 1 projekt max. 1,5 mil. EUR, v prípade bioplynových staníc max 3. mil. EUR. 

Vzhľadom k tomu, že uvedené výzvy vyčerpali takmer celú alokáciu na uvedené opatrenie, a tak v 
období rokov 2011-2015 už nebola vyhlásená žiadna výzva pre toto opatrenie, sa odporúča do 
budúcnosti zvážiť lepšie prerozdelenie prostriedkov a výziev na celé programové obdobie.  

Okrem formálnych kritérií spôsobilosti boli zásadnými nasledovné kritériá: 

 Realizáciou projektov sa musia vytvoriť nové pracovné miesta alebo existujúca zamestnanosť v 
podporovanej činnosti musí byť zachovaná.  

 Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované 
alebo nové agroturistické zariadenia musia mať kapacitu minimálne 11 a maximálne 40 
základných lôžok a musia spĺňať podmienky v príslušnom období platnej vyhlášky MH SR, 
ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky ich zaraďovania do 
tried. 

 Ak je predmetom projektu využitie obnoviteľných zdrojov energie (vrátane geotermálneho 
vrtu), žiadateľ je povinný prevažnú časť vyrobenej energie predať (vo vlastnom podniku môže 
spotrebovať menej než 50 % vyrobenej energie). 

 Oprávnenými žiadateľmi boli malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 
2003/361/ES, podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov 
z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené 
účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %. 

Bodovacie kritériá použité vo výzve v r. 2008 boli rozdelené na všeobecné 1-4 (váha 50 %) a kvalitatívne 
5-8 (váha 50 %): 

1) Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV SR 2007 – 2013 schválená v danom opatrení žiadna 
ŽoNFP (20 bodov) 

2) Projekt je zameraný na plnenie prioritných cieľov PRV a MP SR (30 bodov) 

3) Projekt sa realizuje v okrese s nezamestnanosťou nad 5 až nad 20% (progresívne bodovanie v 
škále 8 - 30 bodov) 

4) Projekt je umiestnený v obci s hustotou obyvateľov do 50, 50 - 100 alebo 100 - 150 obyvateľov 
na km2 (10 - 20 bodov) 

5) Projekt rieši doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru (30 bodov) 

6) Projekt rieši okrem doplnkovej výroby aj odbyt výrobkov nepoľnohospodárskeho charakteru 
(30 bodov) 

7) Súčasťou projektu je i riešenie internetizácie podporenej aktivity (20 bodov) 

8) Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie, stravovacie a relaxačné služby je aj 
poskytovanie doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu (20 bodov) 
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Pre projekty BS boli bodovacie kritériá nasledovné (výzva 2008/PRV/08): 

1) Projekt rieši výrobu bioplynu z odpadov vlastnej živočíšnej výroby (maštaľný hnoj, hnojovica, 
močovka) (40 bodov)  

2) Projekt rieši využitie obecného biologicky rozložiteľného odpadu vhodného na výrobu bioplynu 
(dendromasa, zelená hmota a pod.) (20 bodov) 

3) Projekt rieši výrobu bioplynu z odpadov rastlinnej výroby ako aj špecifických odpadov z 
potravinárskej výroby a kafilérií (20 bodov) 

4) Projekt je umiestnený v obci s hustotou obyvateľov do 50, 50 - 100 alebo 100 - 150 obyvateľov 
na km2 (10 - 20 bodov) 

V ďalších dvoch výzvach v roku 2010 boli bodovacie kritériá ešte podrobnejšie, vo všeobecnej časti 
(váha 60 %) viac taxatívne. Podobne ako vo výzve v r. 2008 bol 10 bodmi zvýhodnený projekt žiadateľa, 
ak išlo o jeho prvý projekt v danom opatrení. Toto kritérium malo zvýšiť celkový počet podporených 
podnikov. K povinným prílohám žiadosti pribudol Podnikateľský plán. Kvalitatívne kritériá (40 bodov 
zo 100) boli v porovnaní s rokom 2008 odlišné, významovo reálnejšie a zamerané na hodnotenie kvality 
a pripravenosti projektov. Chýbala im však ich bližšia interpretácia vo výzve a v príručke, tak aby 
potencionálni žiadatelia mohli vedieť posúdiť svoje šance, t.j. koľko bodov za kvalitu projektu reálne 
dosiahnu: 

1) Efektivita a inovatívnosť v riešení projektu vo vzťahu k dostupnosti služieb, dosiahnutej kvalite 
a počtu potenciálnych klientov (10 bodov) 

2) Reálnosť a udržateľnosť dodatočných prínosov projektu vzhľadom na kvalitu podnikateľského 
plánu a rozsah činností žiadateľa (15 bodov) 

3) Prínos projektu z pohľadu zamestnanosti na vidieku (vytvorenie/presúvanie pracovných miest 
v projekte v porovnaní s výškou investícií, ich udržateľnosť a multiplikačný efekt – ďalšie 
pracovné miesta) s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce, počet projektov a na zmeny 
na vidieku, vrátane využívania internetu (15 bodov). 

Vo výzve č. 2010/PRV/16 na BS bolo pri výbere projektov v porovnaní s 1. výzvou (r. 2008) vhodne 
doplnené kritérium dostupnosti vstupnej suroviny, nákladovej efektívnosti a trvalej udržateľnosti 
projektu. Naopak, upustilo sa od uprednostnenia BS zameraných na odpady zo živočíšnej výroby. 

Z deklarovanej intervenčnej logiky opatrenia schválené podpory mali smerovať k dosiahnutiu 
nasledovných zmien: 

1) Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, ktoré 
generujú dodatočný príjem (dosiahnutie vyšších tržieb): 

a. agroturistika a vidiecky cestovný ruch (objekty, budovy, areály pre ubytovanie, stravovanie, 
rekreáciu, relaxáciu)  

b. doplnková a remeselná výroba, vrátane predajných miest (vlastné výrobky a služby, 
spracovanie surovín a obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 

c. využitie OZE na výrobu energie a tepla (bioplyn) 

2) Projekty pre udržanie a tvorbu nových pracovných miest (znižovanie nezamestnanosti vo vidieckych 
oblastiach) 

3) Projekty cielené do vidieckych oblastí s menšou hustotou obyvateľov a okresov s vyššou 
nezamestnanosťou (príspevok proti marginalizácii menších vidieckych sídel a vyrovnávanie 
regionálnych rozdielov) 

4) Využitie miestnych surovín a tradičných materiálov, doplnková a remeselná výroba (lepšie využívanie 
miestneho potenciálu vidieka, nárast pridanej hodnoty, nový sortiment a kvalita výrobkov) 
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5) Zavedenie nových technológií vrátane IKT a internetu (zvýšenie produktivity práce a inovácií) 

6) Výroba energie z obnoviteľných zdrojov (zníženie emisií uhlíka) a spracovanie odpadov zo ŽV a 
ostatných biologických odpadov (zníženie emisie skleníkových plynov). V prípade využitia OZE je 
vedľajším účinkom podporovanej diverzifikácie príjmov aj redukcia emisií a zlepšenie stavu ovzdušia.  

7) Podpora malých a stredných podnikov (väčšia flexibilita a adaptabilita, účinnosť a hospodárnosť) 

8) Projekty v ekonomicky životaschopných poľnohospodárskych podnikoch (ekonomická udržateľnosť 
a garancia výsledkov) 

Všetky vyššie uvedené zmeny rôznou mierou prispievajú k zlepšeniu kvality života obyvateľov na 
vidieku, ktorá je prierezovým a integrovaným ukazovateľom. K nosným zmenám sú formulované 
nasledujúce hypotézy: 

1a) Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – 
agroturistika a vidiecky cestovný ruch.  

Predpokladaná hypotéza bola, že diverzifikáciou činností do služieb pre agroturistiku a vidiecky 
cestovný ruch majú poľnohospodárske podniky, osobitne v prírodne znevýhodnených oblastiach, 
príležitosť na zlepšenie svojich príjmov z podnikania a zníženie závislosti na poľnohospodárskej 
produkcii a volatility cien poľnohospodárskych komodít. V rozhodujúcej výzve v r. 2010 boli bodovo 
zvýhodnené rekonštrukcie existujúcich objektov pred výstavbou nových, reštauračné zariadenia 
využívajúce čiastočne vlastnú produkciu. Výstavba nových objektov pre agroturistiku a CR bola 
zvýhodnená pred výstavbou objektov doplnkových výrob a predajných objektov. Väzba projektov na 
znevýhodnené oblasti alebo turistami viac navštevované lokality nebola žiadna. 

1b) Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – 
doplnková a remeselná výroba, vrátane spracovania OZE.  

Predpokladaná bola hypotéza, že investície do výstavby a vybavenia doplnkových a remeselných výrob, 
vrátane predajných miest určených pre priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, poskytnú 
poľnohospodárom vhodné alternatívne výrobné zamerania, prinesú zvýšenie príjmov, vyššiu pridanú 
hodnotu a zníženie závislosti na poľnohospodárskej produkcii. Okrem zvýšenia tržieb vybudované 
vlastné predajné miesta umožnia získanie spätnej väzby od zákazníkov, ktorá pomôže zlepšovať 
sortiment a kvalitu výrobkov/ služieb a môže priniesť nápady na inovácie.  

1c) Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – výroba 
elektrickej energie a tepla z OZE.  

Predpokladaná hypotéza bola, že využitím miestne dostupných OZE si poľnohospodárske podniky 
vylepšia vlastnú energetickú efektívnosť a zároveň predajom vyrobenej elektrickej energie alebo tepla 
získajú dodatočné príjmy, ktorými zvýšia svoju konkurencieschopnosť (podmienka povinného predaja 
viac ako 50 % vyrobenej el. energie/ tepla).  

Aj v tomto prípade sa okrem zvýšenia a stabilizácie príjmov predpokladalo aj zníženie závislosti na 
poľnohospodárskej prvovýrobe. V 1. výzve na bioplynové stanice (BS) bola podpora pozitívne zacielená 
prednostne na vlastný odpad zo živočíšnej výroby (zvýhodnenie o 20 bodov oproti ostatným 
biologickým odpadom). V druhej výzve (v r. 2010) už toto zacielenie vypadlo, čím sa podporili aj BS 
zamerané na pestovanie biomasy, ktoré sú konkurenciou pestovaniu krmovín, resp. ostatnej zelenej 
biomasy na ornej pôde. Vytvára sa tak závislosť na pestovaní plodín, čo nie je plne v súlade s hypotézou 
zníženia závislosti od poľnohospodárskej prvovýroby. 

V porovnaní s výzvou v r. 2008 bolo pri výbere projektov BS v druhej výzve (r.2010) vhodne doplnené 
kritérium dostupnosti vstupnej suroviny (15 bodov), nákladovej efektívnosti (15 bodov) a trvalej 
udržateľnosti projektu (15 bodov). 

2) Projekty pre udržanie a tvorbu nových pracovných miest (znižovanie nezamestnanosti vo vidieckych 
oblastiach).  
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Predpokladaná hypotéza bola, že rozvoj alternatívnych ekonomických činností pomôže stabilizovať 
zamestnanosť a znížiť migráciu obyvateľov z vidieka do miest, vplyvom straty pracovných miest 
modernizáciou v poľnohospodárskej prvovýrobe. Zvýšený príjem poľnohospodárskych podnikov mal 
podporiť ďalší rozvoj podnikateľských aktivít na vidieku a znížiť závislosť vidieckeho obyvateľstva od 
poľnohospodárskej prvovýroby. V kvalitatívnom hodnotení externými hodnotiteľmi (výzva v r. 2010) 
bolo za „prínos projektu k zamestnanosti a k využitiu internetu“ stanovených 15 bodov. ostatné výzvy 
neobsahovali bodové kritériá zamerané na počet vytvorených pracovných miest.  

3) Projekty cielené do obcí s menšou hustotou obyvateľov a okresov s vyššou nezamestnanosťou 
(príspevok proti marginalizácii menších vidieckych sídel a vyrovnávanie regionálnych rozdielov). 

Hlavný dôraz bol kladený na projekty v riedko osídlených obciach (výzva r. 2008) a v okresoch s vyššou 
mierou nezamestnanosti (obe výzvy). Je možné predpokladať, že hypotézou bola tvorba pracovných 
miest vo vidieckych oblastiach, ktoré najviac trápia transformáciou a poklesom počtu pracovných 
príležitostí v poľnohospodárstve. Cieľom bolo dosiahnuť vyššiu vyváženosť rozvoja medzi regiónmi, 
zlepšenie kvality života a zníženie migrácie obyvateľstva z vidieckych oblastí do miest. Najvyššie 
preferencie pre okresy s vyššou mierou nezamestnanosti boli vo výzve v r. 2008 (8-30 bodov), vo výzve 
v r. 2010 to bolo 6 až 10 bodov. 

4) Využitie miestnych surovín a tradičných materiálov, doplnková a remeselná výroba (lepšie využívanie 
miestneho potenciálu vidieka, nárast pridanej hodnoty, nový sortiment a kvalita výrobkov). 

Vzhľadom k minimálnemu bodovému zvýhodneniu predmetných činností vo výzvach, bol záujem o 
tieto činnosti veľmi nízky a následne bola nízka šanca aj na úspešné prejavenie sa tejto zmeny. 

5) Zavedenie nových technológií vrátane IKT a internetu (zvýšenie produktivity práce a inovácií) nebolo 
priamo zvýhodnené vo výzvach. V rámci kvalitatívneho hodnotenia výzvy v r. 2010 bolo kritérium miery 
využitia internetu zlúčené s kritériom tvorby pracovných miest (15 bodov). Vzhľadom na vyššie 
uvedené, je predpoklad, že väčšina projektov CR a agroturistiky zahŕňala minimálne vybudovanie 
prístupu na internet alebo IKT. 

Na základe uvedenej analýzy je v nasledovnej uvedenej tabuľke roztriedená váha zacielenia týchto tém 
(alebo priorít) jednotlivými výzvami: 

Téma 
Váha 

Vysoká Stredná Nízka 

1a) Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov smerom k agroturistike a 
vidieckemu cestovnému ruchu 

X   

1b) Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov smerom k doplnkovej/ 
remeselnej výrobe a predaju vlastných výrobkov 

 X  

1c) Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov smerom k spracovaniu OZE  X  

2) Projekty pre udržanie a tvorbu nových pracovných miest (znižovanie 
nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach) 

  X 

3) Projekty cielené do obcí s menšou hustotou obyvateľov a okresov s vyššou 
nezamestnanosťou (príspevok proti marginalizácii menších vidieckych sídel a 
vyrovnávanie regionálnych rozdielov) 

X 
  

4) Využitie miestnych surovín a tradičných materiálov, doplnková a remeselná 
výroba (lepšie využívanie miestneho potenciálu vidieka, nový sortiment a 
kvalita výrobkov) 

  
X 

5) Zavedenie nových technológií vrátane IKT a internetu (zvýšenie 
produktivity práce a inovácií) 

  
X 

6) Výroba energie z obnoviteľných zdrojov (zníženie emisie skleník. plynov)  X  

7) Podpora malých a stredných podnikov (väčšia flexibilita a adaptabilita, 
účinnosť a hospodárnosť) 

 
X  

8) Projekty v ekonomicky životaschopných poľnohospodárskych podnikoch 
(ekonomická udržateľnosť a garancia výsledkov) 

  
X 
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Dosiahnuté výstupy 

V rámci prvých dvoch výziev v roku 2008 bolo prijatých 271 žiadostí o nenávratný príspevok v hodnote 
127 857 173 €, z toho bolo na bioplynové stanice 11 966 342 EUR. Z nich bolo schválených iba 10 
projektov (z toho 9 bioplynových staníc) a 261 projektov bolo vyradených po administratívnom 
rozhodnutí RO, ktorý výzvu zrušil na základe nových podmienok schémy štátnej pomoci.  

V rámci oboch výziev v roku 2010 bolo prijatých 538 projektov v hodnote 242 943 061 EUR, z toho 36 
projektov bioplynových staníc v hodnote 52 204 568 EUR.  

Ku koncu roka 2015 tak bolo celkovo prijatých 809 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Celková 
výška žiadaného príspevku bola vo výške 370 800 234 EUR, čo predstavuje 389 % z celkového limitu na 
toto opatrenie. Vyradených bolo spolu 600 projektov (počet všetkých vyradených projektov vrátane 
zrušených zmlúv aj predčasne zrušené) hlavne z dôvodov: neoprávnenosť žiadateľa, nedostatok 
finančných prostriedkov na opatrenie, ukončenie zmluvy dohodou, zánik zmluvy, nekompletnosť 
žiadosti, neoprávnený žiadateľ, späť vzatie ŽoNFP žiadateľom. 

Do konca roka 2015 bolo 209 schválených projektov, ich hodnota dosiahla výšku 93 092 335,- EUR 
verejných zdrojov a stav kontrahovania predstavoval 98 % finančného limitu opatrenia. Ku koncu roka 
2015 bolo všetkých 209 projektov ukončených v celkovej hodnote 91 707 035,- EUR.  

Tab. č. 331/1 Štruktúra príjemcov podpory a objem investícií podľa druhu nepoľnohospodárskej činnosti 

Druh 
nepoľnohospodárskej 
činnosti 

Počet 
schválených 
žiadostí 

Počet príjemcov 
Celkový 
objem 
investícií  
(tis. EUR) 

Fyzické osoby 

Právnické 
osoby 

SPOLU 
Muži Ženy 

SPOLU < 
25 

>=25 
< 
25 

>=25 

Cestovný ruch 155 0 33 0 9 42 98 140 116 978,52 

Remeselné činnosti 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Maloobchodné 
činnosti 

22 0 3 0 0 3 18 21 12 910,93 

Výroba energie z OZE 21 0 3 0 0 3 17 20 50 323,41 

Ostatné  11 0 2 0 2 4 7 11 4 071,78 

SPOLU 209 0 41 0 11 52 140 192 184 284,64 
Zdroj: PPA 

Najviac, až 155 projektov bolo zameraných na cestovný ruch, čo predstavuje tri štvrtiny (74 %) z 209 
schválených projektov, 22 projektov (11 %) bolo zameraných na maloobchodné činnosti, 21 projektov 
(10 %) na výrobu obnoviteľnej energie zvyšných 11 projektov (5 %) na iné.  

V geografickom rozdelení bol najväčší objem schválených verejných zdrojov alokovaný do 
Banskobystrického (19,57 mil. EUR t. j. 21,0 %), Nitrianskeho (18 mil. EUR t. j. 19,3 %) a Prešovského 
kraja (15 mil. EUR t. j. 16,2 %), tzn. že tieto tri kraje absorbovali viac ako polovicu (56,5 %) všetkých 
schválených verejných zdrojov. Naopak najmenej verejných zdrojov sa schválilo do Bratislavského, 
Trenčianskeho a Žilinského kraja. 

Tab. č. 331/2 Rozloženie schválených verejných zdrojov opatrenie 3.1 podľa krajov (NUTS III) k 31.12.2015 

NUTS III 

Počet schválených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
podpora na 

1 projekt 

Priemerná 
výška podpory 

na 1 ha 

Počet % EUR % EUR EUR 

Bratislavský kraj 1 0,5 299 728 0,3 299 728 3,7 

Trnavský kraj 29 13,9 14 180 237 15,2 488 974 51,4 

Trenčiansky kraj 16 7,7 7 403 240 8,0 462 703 50,7 

Nitriansky kraj 39 18,7 17 976 312 19,3 460 931 41,4 

Žilinský kraj 23 11,0 7 852 396 8,4 341 409 44,8 
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NUTS III 

Počet schválených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
podpora na 

1 projekt 

Priemerná 
výška podpory 

na 1 ha 

Počet % EUR % EUR EUR 

Banskobystrický 
kraj 

40 
19,1 

19 569 143 
21,0 489 229 62,6 

Prešovský kraj 34 16,3 15 047 680 16,2 442 579 53,4 

Košický kraj 27 12,9 10 763 597 11,6 398 652 38,6 

SR spolu 209 100,0 93 092 335 100,0 445 418 46,9 
Zdroj: PPA 

Tab. č. 331/3 Vplyv rozdielnych činností diverzifikácie na tvorbu pracovných miest  

Podporované 
činnosti 

Počet 
podpor. 
projekto
v 

Plán. 
počet 
vytvorenýc
h HPM 

Skutočný 
počet 
vytvorených 
HPM 

Vyplatené 
celkom (v €) 

Priem. 
veľkosť 
projektu (v 
€) 

Priem. 
suma na 1 
HPM  
(v €) 

Investície do rekreač. 
a ubytovacích 
zariadení 

115 435 
299 

(- 136) 
44 583 
940,17 

387 686,44 149 110,17 

Investície do 
rekonštr. poľnoh. 
objektov na 
agroturistické 
objekty 

40 176,5 
109 

(- 67,5) 
13 468 
696,50 

336 717,41 123 566,02 

Investície do výroby 
energie z OZE 

21 63 
45 

(- 18) 
25 161 
702,80 

1 198 
176,32 

559 148,95 

Investície do 
výrobných a 
predajných objektov 

22 76 
99 

(+ 23) 
6 455 408,30 293 427,65 65 206,14 

Ostatné aktivity 
diverzifikácie 

11 48 
42 

(- 6) 
2 035 889,25 185 080,84 48 473,55 

Spolu 209 798,5 
594 

(- 204,5) 
91 705 
637,02 

480 217,73 154 386,59 

Zdroj: Vlastné prepočty z monitorovacích tabuliek PPA  

 
Tab. č. 331/4  Klasifikácia schválených projektov podľa právnej formy beneficientov 

Právna forma 
beneficientov 

Počet 
podnik. 

Počet 
projektov 

Schválený 
príspevok (€) 

Podiel schválenej 
podpory (%) 

Priemerná veľkosť 
projektu (€) 

s.r.o. 86 102 48 758 421 52,38 478 024 

družstvo 39 42 20 587 407 22,12 490 176 

SHR 49 52 17 839 578 19,16 343 069 

a.s. 10 10 4 467 393 4,80 446 739 

fyzická osoba 3 3 1 439 536 1,55 479 845 

Celkový súčet  187 * 209 93 092 335 100 445 418 

Pozn.: Vypočítané zo schválenej sumy verejných zdrojov  
*Počet podporených podnikov je 187 (z toho 19 podnikov realizovalo po 2 projekty, 1 podnik realizoval 3 projekty) 
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Tab. č. 331/5  Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy  
(celkové verejné výdavky, 
počet projektov, priemer. 
výdavky na projekt) 

Tvorba zamestnanosti 
(vytvorený počet hrubých 
pracovných miest, priem. 
náklady na 1 prac. miesto) 

Charakteristika 
podporených aktivít - 
výstupy (celkové 
investície, počet podpor. 
podnikov) 

Sumarizácia hlavných výstupov 
 

Investície do 
vidieckeho 
cestovného 
ruchu a 
agroturistiky 

Počet projektov: 155  
Celkové verejné výdavky: 
58 052 636,67 EUR 
Priemerné verejné 
výdavky na 1 projekt:  
374 533,14 EUR 

Počet HPM: 408 
Náklady na vytvorenie  
1 HPM: 142 285,87 EUR 

Celkové investície: 
116 978,52 tis. EUR 
Počet podpor. podnikov: 
140 
 
 

115 projektov zameraných na zvýšenie ubytovacích, 
stravovacích a relaxačných kapacít na vidieku, nové a 
rekonštruované ubytovacie, reštauračné a relaxačné 
zariadenia s príslušenstvom (penzióny, hotely, 
reštaurácie, wellness, športové zariadenia, ihriská a i.), 
40 projektov investujúcich do prestavby zastaraných 
poľnohospodárskych objektov na agroturistické objekty,  
súčasťou projektov bolo vytvorenie širokopásmového 
pripojenia na internet, web portálov ubytovacích 
zariadení, prístupových ciest/ chodníkov a pod.  

Investície do 
výrobných a 
predajných 
objektov 

Počet projektov: 22 
Celkové verejné výdavky:  
6 455 408,30 EUR 
Priemerné verejné 
výdavky na 1 projekt: 
293 427,65 EUR 

Počet HPM: 99 
Náklady na vytvorenie  
1 HPM: 65 206,14 EUR 

Celkové investície: 12 
910,93 tis. EUR 
Počet podpor. podnikov: 
21 

22 projektov zameraných na výstavbu/rekonštrukciu 
výrobných a skladovacích kapacít, predajných miest 
remeselnej a doplnkovej výroby, obstaranie strojov a 
technológií na spracovanie drevnej biomasy, štiepkovače, 
peletovacie linky, dopravníky, mechanizmy, haly a 
prístrešky na výrobu, sušenie a skladovanie,  
linky na výrobu PET fliaš, stroje na drvenie kameňa a 
triedenie frakcií, linka na spracovanie papiera, 
rekonštruovaná betonárka a i. 

Investície do 
výroby energie 
z OZE 

Počet projektov: 21 
Celkové verejné výdavky: 
25 161 702,80 EUR 
Priemerné verejné 
výdavky na 1 projekt:  
1 198 176,32 EUR 

Počet HPM: 45 
Náklady na vytvorenie  
1 HPM: 559 148,95 EUR 

Celkové investície: 50 
323,41 tis. EUR 
Počet podpor. podnikov: 
20 

18 novovybudovaných bioplynových staníc s 
príslušenstvom na výrobu el. energie a tepla z biomasy (s 
výkonom max 1 MW), mechanizmy a zariadenia na 
manipuláciu s biomasou, píly, linky na výrobu drevnej 
štiepky, sušenie a lisovanie drevených brikiet, 
geotermálny vrt s rozvodmi. 

Ostatné 
aktivity 
diverzifikácie 

Počet projektov: 11 
Celkové verejné výdavky:  
2 035 889,25 EUR 
Priemerné ver. výdavky na 
1 projekt: 185 080,84 EUR 

Počet HPM: 42 
Náklady na vytvorenie  
1 HPM: 48 473,55 EUR 

Celkové investície: 4 
071,78 tis. EUR 
Počet podpor. podnikov: 
11 

11 projektov podporujúcich mix viacerých oprávnených 
aktivít, štiepkovače, peletovacie linky, píly, 
drevoobrábacie stroje, mechanizmy, reštauračné a 
ubytovacie priestory, priestory pre chov zveri a i. 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi metódami.  

Tab. č. 331/6  Výstupy a hrubé účinky podporených projektov op. 311 

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  
 

Komentovať vzťah „príčin a následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a priamymi 
hrubými účinkami  

Vybudované/ 
rekonštruované 
ubytovacie, reštauračné a 
relaxačné zariadenia na 
vidieku (chaty, penzióny, 
hotely, reštaurácie, 
jedálne, degustačné a 
spoločenské miestnosti, 
wellness, športové 
zariadenia a areály a i.), 
využívanie IKT a internetu 
 

Diverzifikácia činností, zvýšenie 
tržieb a príjmov, zvýšenie HPH, 
vytvorené pracovné miesta a 
zníženie závislosti od 
poľnohospodárskej produkcie.  
 
160 zariadení pre cestovný ruch, 
z toho 130 zariadení 
poskytujúcich aj ubytovacie 
služby, ostatné sú objekty a 
zariadenia na poskytovanie 
doplnkových služieb 
návštevníkom (reštaurácie, 
jedálne, relaxačné a športové 
zariadenia),  
40 agroturistických objektov 
vzniklo prestavbou 
poľnohospodárskych objektov. 
Ubytovacia kapacita zariadení 
sa pohybuje v stanovenom 
intervale 11-40 lôžok, priemer 
cca 22 lôžok, t.j. predpokladaná 
vybudovaná ubytovacia 
kapacita na vidieku je približne 
2 700 lôžok (kvalifikovaný 
odhad podľa ŽoNFP).  
408 vytvorených HPM, plus 10 
HPM v rámci „ostatných aktivít“ 
diverzifikácie 
 

Implementáciou projektov boli realizované 
výstupy zabezpečujúce: 
- nárast príjmov podnikov z 
nepoľnohospodárskej činnosti 
- vytvorenie nových pracovných miest, 
prípadne presunutie zamestnancov (ktorí by 
inak boli prepustení) z poľnohospodárskej 
prvovýroby na nové činnosti služieb,  
- vyššia variabilita a širšia ponuku služieb 
klientom, 
- vyšší štandard modernizovaných 
ubytovacích/ stravovacích/ relaxačných 
zariadení prináša vyšší záujem 
solventnejších klientov a tiež možnosť 
účtovať si vyššie ceny za služby, 
- nižšia energetická náročnosť nových/ 
rekonštruovaných zariadení 
- lepšie pracovné podmienky zamestnancov 
- zvýšenie využívania IKT a internetu 
- zníženie závislosti od poľnohospodárskej 
prvovýroby 
- diverzifikácia a stabilizácia miestnej 
vidieckej ekonomiky 
Vplyvom nastavenia bodovacích kritérií sa 
žiadatelia zamerali hlavne na ubytovacie 
zariadenia a k nim požadované doplnkové 
zariadenia a služby (gastro, wellness, šport). 
Následkom podpory vznikali objekty aj v 
lokalitách s nižším potenciálom CR, čo môže 
ohroziť ich využiteľnosť a udržateľnosť. V 
tejto súvislosti je potrebné zohľadňovať 
spracované stratégie a štúdie CR, resp. ich 
dať vypracovať pred implementáciou 
opatrenia. Je dôležité analyzovať a 
zohľadniť aj potenciálne nepriaznivé 
externé vplyvy opatrenia na podniky a 
zariadenia v okolí, ktoré nedostali podporu, 
čím môže klesať ich konkurencieschopnosť 
a tak dochádzať k znižovaniu pracovných 
miest. 

Vybudované/ 
rekonštruované výrobné, 
skladovacie, predajné 
objekty a technológie 
(doplnková a remeselná 
výroba, vrátane OZE) 

Diverzifikácia činností, zvýšenie 
tržieb a príjmov, zvýšenie HPH, 
produktivity práce a 
konkurencieschopnosti, 
vytvorené pracovné miesta a 

Implementáciou projektov boli realizované 
výstupy zabezpečujúce: 
- nárast príjmov podnikov z 
nepoľnohospodárskej činnosti 
- vytvorenie nových pracovných miest, 
prípadne presunutie zamestnancov 
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  zníženie závislosti od 
poľnohospodárskej produkcie.  
 
19 strojov/technológií/objektov 
na spracovanie drevnej biomasy 
(štiepka, pelety, brikety)  
13 strojov/technológií/objektov 
doplnkových výrob (spracovanie 
kameňa, štrku, dreva, betónu, 
recyklácia materiálu a výroba 
PET fliaš, zariadenie na rezanie, 
spájanie a perforáciu papiera a 
textílií, CNC sústruh) 
 
99 vytvorených HPM, plus 32 
HPM v rámci „ostatných aktivít“ 
diverzifikácie 
 

z poľnohospodárskej  prvovýroby na nové 
výrobné/ predajné činnosti, ktorí by inak 
boli prepustení 
- nové stroje a technológie, vrátane IKT 
- zníženie závislosti od poľnohospodárskej 
prvovýroby 
- diverzifikácia a stabilizácia miestnej 
vidieckej ekonomiky 
Diverzifikácia do doplnkových a 
remeselných výrob bola bodovo hodnotená 
nižšie ako ostatné podporované činnosti, 
preto je počtom projektov aj objemom 
investícií nie taká významná. Žiadatelia sa 
zamerali hlavne na výrobu drevnej štiepky a 
jednoduchých stavebných materiálov 
(kameň, štrk, betón, drevo), vplyv opatrenia 
na rozšírenie remeselnej výroby a hotových 
výrobkov bol marginálny.  

Vybudované zariadenia na 
výrobu el. energie/ tepla z 
OZE 
  

Diverzifikácia činností podnikov, 
zníženie nákladov za energie, 
zvýšenie príjmov 
poľnohospodárskych podnikov, 
zvýšenie HPH, produktivity 
práce a nárast 
konkurencieschopnosti, 
zníženie závislosti od 
poľnohospodárskej produkcie.  
 
18 bioplynových staníc (inštal. 
výkon 12 697 MW el. energie) 
1 geotermálny vrt s rozvodmi 
41 vytvorených HPM 
 

Implementáciou projektov boli realizované 
výstupy zabezpečujúce: 
- nárast príjmov podnikov z 
nepoľnohospodárskej činnosti 
- zníženie nákladov na energie, výroba 
energie z OZE 
- vytvorenie nových pracovných miest 
- nové stroje a technológie, vrátane IKT 
- zníženie závislosti od poľnohospodárskej 
prvovýroby 
- diverzifikácia a stabilizácia miestnej 
vidieckej ekonomiky 
Hlavný záujem bol o budovanie 
bioplynových staníc (18) a príslušenstva 
(sklady, mechanizmy) v rámci samostatných 
dvoch výziev, kde bola podpora na 1 projekt 
najvyššia (oprávnené výdavky na projekt 
boli v intervale 0, 862 – 3,725 mil. EUR).  
Podniky sledovali príležitosť nárastu príjmov 
z predaja energie a zároveň zníženie 
nákladov na vlastné energetické 
hospodárstvo. Negatívnou externalitou je 
podpora BS využívajúcich aj zelenú biomasu 
pestovanú na poľnohospodárskej pôde. 

Pozn. Pre lepšie porozumenie hrubých účinkov bola (v porovnaní s predchádzajúcou tabuľkou) do početnosti 
jednotlivých typov projektov podľa hlavnej činností započítaná aj kategória projektov „ostatné“. 
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Posúdenie príspevku opatrenia 311 k očakávaným zmenám 

Očakávané zmeny Posúdenie príspevku podporených 
projektov k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na základe hlavných 
výstupov a identifikovaných 
priamych hrubých účinkov u 
prijímateľov berúc do úvahy 
externé činitele, ktoré môžu znížiť 
príspevok. 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredn
é 

Vysok
é 

Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Dosiahnutie 
alternatívnych príjmov z 
vidieckeho cestovného 
ruchu a agroturistiky 

  

X   

Napriek prevahe tohto typu 
podporených aktivít (155 
projektov a 63.3 % z celkových 
výdavkov opatrenia), stredná 
hodnota príspevku podporených 
projektov vychádza z poznatkov a 
zistení o priemernom využívaní 
(obsadenosti) kapacít 
vybudovaných/ rekonštruovaných 
zariadení CR, časť zariadení nie je 
využívaná celoročne, alebo nie je 
po službách v danej lokalite 
dostatočný dopyt. 

Dosiahnutie 
alternatívnych príjmov z 
nových predajných 
objektov a doplnkových 
výrob 
nepoľnohospodárskeho 
charakteru, vrátane 
využívania OZE 

 

X    

Napriek tomu, že prevádzky 
doplnkových výrob poskytujú 
obvykle stabilnejšie príjmy v 
porovnaní s vidieckymi 
zariadeniami CR a tiež vyššiu 
pridanú hodnotu, nízka hodnota 
príspevku vyplýva z pomerne 
malého počtu projektov (22) 
zameraných na výrobu/ predaj 
výrobkov a nízkeho objemu iba 7% 
z celkových výdavkov opatrenia.  

Dosiahnutie 
alternatívnych príjmov z 
výroby el. energie a tepla 
z OZE 

  

 X  

Napriek tomu, že projektov v tejto 
kategórii nebolo veľa (21) aj 
vzhľadom na vysokú investičnú 
náročnosť BS (18) je možné 
predpokladať vysoký príspevok k 
nárastu príjmov vzhľadom na 
takmer nepretržitú prevádzku 
výroby energie. Podstatným 
parametrom do budúcnosti je 
štátom stanovená výkupná cena 
el. energie.  

Novovytvorené a 
udržané pracovné miesta 
v poľn. podnikoch na 
vidieku 

 

 X   

Plánované ukazovatele 
zamestnanosti boli prekročené. 
Napriek tomu výzvy mohli byť 
lepšie zacielené na projekty, ktoré 
by najefektívnejšie generovali 
pracovné miesta. Reálny počet 
vytvorených HPM je o 204,5 nižší, 
ako uvádzali ŽoNFP pri ich 
schválení. Priemerná suma ver. 
výdavkov vyplatená na jedno 
vytvorené HPM v CR bola 149 110 
EUR, kým v projektoch 
zameraných na výrobné a 
predajné objekty len 65 206 EUR 
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(2,28 krát efektívnejšie). Priemer 
za všetkých 209 projektov 
vychádza 154 378 EUR na 1 HPM, 
bez započítania nákladných 
projektov BS je to 121 209 EUR. 

Zlepšená propagácia 
vidieka a aktivít 
diverzifikácie, aktivizácia 
činnosti miestnych 
vidieckych spoločenstiev 

 

 X   

Každý z podporených projektov 
(209) priniesol vo svojom okolí 
zlepšenie propagácie rozvoja 
vidieka. Očakával sa však vyšší 
vplyv opatrenia v kontexte 
integrovaných stratégií rozvoja 
územia prostredníctvom osi 4 
Leader, cez ktoré bolo 
podporených iba 17 projektov 
diverzifikácie, implementovaných 
MAS, dominovali projekty pre 
obce a verejný sektor. 

Zhodnotenie - dosiahnuté „hrubé“ výsledky vs. cieľové ukazovatele výstupu pre opatrenie 311  

Stanovenie cieľových hodnôt výstupu a výsledku vychádza z poznatkov získaných najmä predošlou 
implementáciou opatrenia, ale zároveň je vyjadrením ambicióznosti a odhodlania autorov programu 
dosiahnuť okamžité účinky a očakávané zmeny. Tie sa v kontexte diverzifikácie očakávali skôr okrajovo, 
ako doplnok k preferovaným ťažiskovým opatreniam 121, 122,211-212, 214, 226. 

Implementáciou op. 311 boli zaznamenané nasledujúce pozitívne účinky, niektoré z nich sú merané 
pomocou stanovených ukazovateľov výstupu, výsledku a dosahu: 

- Nárast investícií, majetku a príjmov podporených poľnohospodárskych podnikov. 

- Zvýšenie nepoľnohospodárskej HPH (11,58 mil. EUR) podporených podnikov 

- Vytvorenie nových alebo udržanie pracovných miest v poľnohospodárskych podnikoch 
(vytvorených 594 HPM). Hoci je výsledok pozitívny, celkový efekt podpory diverzifikácie mohol 
byť vyšší pri lepšom zacielení na činnosti s efektívnejšou tvorbou pracovných miest, napr. 
investície do objektov doplnkových výrob a predajných priestorov v prepočte na 100 000,- EUR 
verejných zdrojov vytvorili 1,53 HPM oproti 0,67 HPM pri investíciách do zariadení CR.  

- Modernizácia/rozšírenie výrobných, ubytovacích, stravovacích a rekreačných kapacít (Tab. 311/5 
a 311/6). 

- Nové výrobné technológie a zvýšenie využívania OZE (zníženie emisií skleníkových plynov). 

- Zníženie závislosti od poľnohospodárskej prvovýroby. 

- Diverzifikácia a zvýšenie odolnosti dotknutých miestnych vidieckych ekonomík. 

Tab. č. 331/7 Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Zdroj: VS PRV za rok 2015  

Opatrenie 3.1 (311) Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 
Plnenie 

(%) 

Výstup Počet prijímateľov podpory  225 187 85,3 

Celkový objem investícií v EUR 191 583 640 184 284 640 96,2 

Výsledok 

Zvýšenie nepoľnohospodárskej 
pridanej hodnoty v podporených 
podnikoch v EUR 

12,2 mil. EUR 11,58 mil. EUR 94,9 

Hrubý počet vytvorených pracovných 
miest  

454 594  130,8 
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Podporených bolo o 15 % podnikov menej ako bol stanovený cieľ (187 vs. 225). Druhý výstupový 
ukazovateľ - Celkový objem investícií bol splnený na 96,2 % (184 282 640 EUR). Dosiahnuté hodnoty 
oboch výstupových ukazovateľov prispeli k 94,9% splneniu cieľovej hodnoty ukazovateľa výsledku - 
Zvýšenie nepoľnohospodárskej pridanej hodnoty v podporených podnikoch.  

Výsledkový ukazovateľ „Hrubý počet vytvorených pracovných miest“ bol naopak prekročený o 30,8 %. 

 
Definícia hypotéz  

Ako je uvedené v kapitole PRV 5.3.3.1 a odôvodnení opatrenia 311, všeobecná hypotéza intervenčnej 
logiky opatrenia je, že diverzifikácia do nepoľnohospodárskych činností podporí rozvoj nových aj 
existujúcich foriem podnikania, ktoré prostredníctvom získanej podpory zlepšia príjmy podnikov a 
poskytnú alternatívu k zamestnaniu v poľnohospodárstve, čím prispejú k vyrovnanému vidieckemu a 
regionálnemu rozvoju a vyššej kvalite života. Rozvoj alternatívnych ekonomických činností pomôže 
znížiť závislosť vidieckeho obyvateľstva od poľnohospodárskej prvovýroby a znížiť nezamestnanosť na 
vidieku. Primárny vplyv opatrenia je socioekonomický, medzi sekundárne vplyvy je možné počítať 
pozitívny environmentálny vplyv v dôsledku využitia OZE. Pre stanovenie vplyvov opatrenia uvažujeme 
s nasledovnými základnými hypotézami: 

 
Testovanie hypotéz  

Všeobecnú platnosť zostavených hypotéz sme testovali špecifickými postupmi, uvedenými v tabuľke: 

Primárny vplyv opatrenia 

 Hypotéza Ukazovateľ Test Kvalitatívna 
analýza 

Kvantitatívna 
analýza 

1. Investície na 
diverzifikáciu zvýšili 
príjmy poľnoh. podnikov 
 

HPH (€) 
Výsledok hospodár., 
Zisk pred zdanením (€) 

Dosiahnutý 
rozdiel medzi 
podporenými a 
nepodporenými 
podnikmi 
(párovanie 
podnikov s 
kontrolnou 
skupinou)  

Analýza výstupov 
a výsledkov 
podporených 
projektov, 
rozhovory s 
beneficientmi, 
projektové spisy, 
už realizované 
analýzy/ štúdie/ 
hodnotenia 

Metóda PSM - 
DID 

2. Investície na 
diverzifikáciu vytvorili 
pracovné miesta a lepšie 
pracovné podmienky 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(FTE) 
 
 

Metóda PSM – 
DID 

3. Podporené investície 
zvýšili produktivitu práce 

Produktivita práce (€) Metóda PSM – 
DID 

4. Doplnkové výrobné 
štruktúry spojené s 
poľnohospodárstvom 
boli udržané / zlepšené 

Podiel 
nepoľnohospodárskej 
HPH (€, %) 

- - 

 

Hypotéza č.311.1: Investície na diverzifikáciu do nepoľnohospodárskych činností zvýšili príjmy 
poľnohospodárskych podnikov 

Hypotéza bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM-DID a 
ukazovateľov Hrubá pridaná hodnota/HPH (U2560), Zisk pre zdanením (U2570), Výsledok 
hospodárenia z hosp. činnosti (U2580). V Prílohe č.1 sú prezentované postupy a podrobné údaje z 
výpočtov ekonometrického modelu. 
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Tab. č. 331/8 Účinky opatrenia 311 na HPH v poľnohospodárskych podnikoch – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 311 

HPH /podnik 
U2560 

Zisk pred 
zdanením 
/podnik 
U2570 

Výsledok z 
hospodárenia 
/podnik 
U2580 

Účinok opatrenia (za podnik)   
+61 929€ 

(za 9 rokov) 
-83 234 € 

(za 9 rokov) 
-17 685€ 

(za 9 rokov) 

% zmena ukazovateľa         podporené podniky 
         nepodporené podniky (kontrol. skupina) 

+166,4% vs.    
+153,6%  

-309,4% vs. 
+9,3% 

+36,9 %     
+27,3%  

Zmena ukazovateľa             podporené podniky 
           nepodporené podniky (kontrol. skupina) 

+92 755€  
+30 827€  

-50 410€  
+32 825€ 

+23 056€. 
+40 741€ 

Účelovosť (effectiveness) na úrovni podniku 114% N/A N/A 

Hospodárnosť (efficiency) na úrovni podniku  
1€ rastu HPH za 
4,33€ podpory 

negatívna negatívna 

Zdroj: IL MPRV SR, Vlastné prepočty 

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že účinok opatrenia 311 na zmenu HPH u podporených 
poľnohospodárskych podnikov bol pozitívny. Na úrovni podniku sa zvýšila HPH o 61 929,- EUR za 
sledované obdobie 9 rokov (6 881 EUR/rok), zatiaľ čo bez opatrenia 311 by sa HPH zvýšila o 30 827,-
EUR/podnik. Za obdobie 2007-2015 bolo dosiahnuté v sledovanej skupine prijímateľov reálne zvýšenie 
HPH na jeden podnik vo výške 166,4 % (účinok opatrenia 311). Na úrovni programu bol dosiahnutý 
celkový účinok opatrenia 311 na nárast HPH vo výške 11,58 mil. EUR za 9 rokov (187 podporených 
podnikov x 61 929 EUR/podnik).  

Stanovená cieľová hodnota výsledku opatrenia 311 pre rast HPH bola z pohľadu účelovosti 
(effectiveness) splnená na 114 %. (stanovený cieľ 12,2 mil. EUR, t.j. 54 222 EUR/podnik, výsledok je 
nárast na 61 929 EUR). 

Hospodárnosť (efficiency) podpory bola meraná na úrovni poľnohospodárskych podnikov a vypočítaná 
ako pomer priemernej výšky podpory za podnik (268 384,- EUR) k získaným výsledkov. Po prepočte za 
sledovanú skupinu podnikov bola dosiahnutá relatívne nízka hospodárnosť (efficiency). Nárast HPH 
o 1,- EUR bol dosiahnutý za 4,33 EUR.  

Účinok opatrenia 311 na zmenu výšky zisku pred zdanením u podporených poľnohospodárskych 
podnikov ako aj na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol negatívny. V podporených 
podnikoch došlo k poklesu oboch sledovaných ukazovateľov. Na druhej strane u nepodporených 
podnikov (kontrolná skupina) došlo k rastu oboch ukazovateľov. Hospodárnosť (efficiency) podpory 
bola u oboch ukazovateľov záporná.  

U podporených podnikov vzrástli tržby z agroturizmu o 8 134,- EUR/podnik čo je mierne pozitívny vplyv 
za 9 ročné sledované obdobie. 
 
Hypotéza č. 311.2: Investície na diverzifikáciu do nepoľnohospodárskych činností vytvorili pracovné 
miesta a lepšie pracovné podmienky (zvýšenie kvality života na vidieku). 

Hypotéza bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID a 
ukazovateľa „zamestnanosť“. V Prílohe č.1 sú prezentované postupy a údaje z výpočtov 
ekonometrického modelu.  
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Tab. č. 331/9 Účinky opatrenia 311 na zamestnanosť poľnohospodárskych podnikov – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky opatrenia 
311 

Zamestnanosť/podnik 
U3010 

Účinok opatrenia (za podnik) 2,04 AWU (9 rokov) 

% zmena zamestnanosti                          podporené podniky 
             nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

+5,4 % 
 +3,5% 

Zmena zamestnanosti                              podporené podniky 
            nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

+1,71  
-0,33 

Úroveň účelovosti (effectiveness) stredná 30,8 % 

Hospodárnosť (efficiency) na úrovni podniku  131 739 € podpory na 1 nové prac. miesto  

Zdroj: vlastné prepočty 

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že účinok opatrenia 311 na zamestnanosť v podporených 
poľnohospodárskych podnikoch bol pozitívny v oblasti tvorby pracovných miest. V podporených 
podnikoch došlo k rastu zamestnanosti, kým v nepodporených k jej poklesu.  

Čistý účinok opatrenia na tvorbu pracovných miest za sledované 9-ročné obdobie predstavoval 381,5 
nových pracovných miest. Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový čistý účinok opatrenia 311 na 
zamestnanosť vo výške 2,04 pracovníkov (FTE)/podnik (381,5/187 podnikov). 

Keď porovnáme pre opatrenie projektované hodnoty čistej zamestnanosti a počtu podporených 
podnikov (350 FTE/225 plánovaných podnikov) vychádza hodnota 1,56 FTE na podnik. Hodnota reálne 
dosiahnutá na mikro úrovni 2,04 FTE je tak o 30,8% vyššia. Na úrovni celého opatrenia je dosiahnutá 
hodnota o 9 % vyššia, 350 FTE vs. 381 FTE (187podnikov*2,04 FTE). 

Po prepočte na celkové verejné výdavky opatrenia 311 bola dosiahnutá hospodárnosť (efficiency) vo 
výške 131 739,- EUR na vytvorenie 1 pracovného miesta.  

Hoci podpora diverzifikácie ukazuje na dobrý potenciál tvorby pracovných príležitosti, potvrdilo sa že 
efektivita jeho využitia citlivo reaguje na nastavenie podmienok konkrétnych podporovaných činností. 
V prípade op. 311 bola dosiahnutá nižšia efektivita, keď boli uprednostnené väčšie projekty (CR, BS) 
generujúce menej HPM ako menšie projekty zamerané na doplnkové výroby a odbyt.  

Hypotéza č. 311.3: Podporené investície zvýšili produktivitu práce  

Hypotéza bola overená prostredníctvom kvantitatívnej analýzy s použitím metódy PSM DID a 
ukazovateľa „produktivite práce“. V prílohe č.1 sú prezentované postupy a údaje z výpočtov 
ekonometrického modelu.  

Tab. č. 331/10 Účinky opatrenia 311 na produktivitu práce v poľnohospodárskych podnikoch – PSM DID 

  

Odhadované programové účinky 
opatrenia 311 

Produktivita práce z hrubej pridanej 
hodnoty /podnik 

U3152 

Účinok opatrenia (za podnik) - 713,- EUR 

% zmena produktivity                            podporené podniky 
                       nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

+267,5 %  
-1 032,7% 

Zmena produktivity                                 podporené podniky 
                            nepodporené podniky (kontrolná skupina) 

-1 185€  
-472€ 

Úroveň účelovosti (effectiveness) negatívna 

Hospodárnosť (efficiency) na úrovni podniku  negatívna 

Zdroj: IL MPRV SR, Vlastné prepočty 
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Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že účinok opatrenia 311 na zmenu produktivity práce u 
podporených poľnohospodárskych podnikoch bol negatívny z dôvodu pozitívnych účinkov opatrenia 
na zamestnanosť. U podporených podnikoch bola vyššia záporná produktivita práce ako u 
nepodporených podnikov (kontrolná skupina). Za obdobie 2007-2015 bolo dosiahnuté v sledovanej 
skupine beneficientov reálne zníženie produktivity práce na jeden podnik vo výške  -713,- EUR (účinok 
opatrenia 311).  

Po prepočte na verejné výdavky opatrenia 311 bola dosiahnutá negatívna hospodárnosť (efficiency) 
na úrovni podniku. 
 
Hypotéza č. 311.4: Doplnkové výrobné štruktúry spojené s poľnohospodárstvom boli udržané / zlepšené 

Podporené projekty priniesli nárast majetku beneficientov prostredníctvom rekonštrukcií budov a 
nákupu zariadení, strojového vybavenia a technológií (podrobnejšie viď Tab. 5 a 6). Opatrenie bolo 
prioritne zamerané na rozvoj služieb CR a agroturistiky a až sekundárne na „doplnkové výrobné 
štruktúry“. 

Podpora smerovala do 160 zariadení pre cestovný ruch, z toho 130 zariadení poskytujúcich aj 
ubytovacie služby, ostatné sú objekty a zariadenia na poskytovanie doplnkových služieb návštevníkom 
(reštaurácie, jedálne, relaxačné a športové zariadenia), 40 agroturistických objektov vzniknutých 
rekonštrukciou nevyužívaných poľnohospodárskych objektov.  

Naproti tomu do výrobných štruktúr smerovala podpora v 32 prípadoch (19x do 
objektov/strojov/technológií spracovania drevnej biomasy - štiepka, pelety, brikety a 13x do 
objektov/strojov/technológií doplnkových výrob - spracovanie kameňa, štrku, dreva, betónu, 
recyklácia materiálu a výroba PET fliaš, rezanie, spájanie a perforácia papiera a textílií, CNC sústruh). 

Medzi významné výrobné štruktúry možno priradiť aj objekty na výrobu energie z OZE (18 
vybudovaných bioplynových staníc a 1 geotermálny vrt s rozvodmi). 

Bez podpory z opatrenia by uvedené zariadenia a výrobné štruktúry z veľkej časti nevznikli, resp. 
pôvodné objekty by boli naďalej súčasťou pasívneho majetku poľnohospodárskych podnikov bez 
reálneho využitia.  

Podporené poľnohospodárske podniky vďaka vybudovaným kapacitám môžu benefitovať z nižšej 
závislosti od tradičných poľnohospodárskych aktivít, dosahovať vyššie a stabilnejšie príjmy, HPH a 
prispievať k zamestnanosti na vidieku. 

 
Sekundárny vplyv opatrenia 311 

Hypotéza 331.5: Investície na diverzifikáciu zvýšili využívanie OZE a podporili zníženie emisií 
skleníkových plynov a boj proti zmene klímy. 

V op. 311 bolo podporené vybudovanie 18 bioplynových staníc (BS) s celkovým inštalovaným výkonom 
12,7 MW el. energie. Kvantifikáciu vyrobenej energie v GJ a priemerného ročného množstva biomasy 
potrebnej pre BS o výkone 1 MW uvádza nasledujúca tabuľka.  

Tab. č. 331/11  Modelový výpočet energetickej bilancie BS pre výkon BS 1 MW el. energie 

Biomasa t/rok 
Produkcia bioplynu Energetický 

potenciál v GJ/rok m3/t m3/rok 

Kukuričná siláž 13 333 140 2 810 500 55 367 

Maštaľný hnoj 2 500 60 229 950 4 530 

Trávna senáž 1 667 133 340 667 6 711 

Spolu na 1 MW 17 500 333 3 381 117 66 608 

Spolu na 12,7 MW 222 250 4 233 42 940 182 845 922 
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Pri plnom výkone podporených 18 BS je možné predpokladať ich energetický príspevok z OZE vo výške 
845 922 GJ energie ročne. Tento sekundárny príspevok opatrenia k zlepšeniu klímy je zvýšený o 
využitie OZE energie z podporených 18 projektov investujúcich do zariadení na výrobu drevnej štiepky 
(biomasa) a 1 podporeného geotermálneho vrtu. Množstvo vyrobenej energie z týchto projektov nie 
je možné z dostupných údajov kvantifikovať. 

Bioplynová stanica predstavuje efektívnu možnosť zhodnotenia miestnych biologických odpadov na 
výrobu elektriny a tepla (vedľajšie produkty z poľnohospodárstva, komunálne odpady, bioodpady z 
potravinárskeho priemyslu), pričom výroba energie je klimaticky neutrálna a zamedzuje prirodzenému 
úniku metánu ako skleníkového plynu a dusíkatých látok. 

Výslednými produktmi sú bioplyn s obsahom 55-70% metánu (výhrevnosť 18 – 26 MJ/m3) a biologicky 
stabilizovaný substrát (fugát) s vysokým hnojivým účinkom. 

 
Zodpovedanie spoločných hodnotiacich otázok 

HO 17. Ako a do akej miery opatrenie prispelo k ekonomickej diverzifikácii beneficientov? 

Kvantifikácia základných výstupových ukazovateľov pre opatrenie 311 uvádza cieľ 225 podporených 
prijímateľov a dosiahnutie celkového objemu investícií 191 583 640,- EUR. (cieľové hodnoty a úroveň 
ich plnenia uvádza Tab. 311/7). 

Výsledný počet podporených projektov je 209. Počet podporených podnikov je 187, čo je o 15 % 
podnikov menej ako bol cieľ, z toho 19 podnikov realizovalo 2 projekty a 1 podnik až 3 projekty. Zvýšenie 
počtu podporených podnikov cca o 8 % by sa dosiahlo zamedzením viacnásobných žiadateľov v 
opatrení.  

Druhý výstupový ukazovateľ - Celkový objem investícií bol splnený na 96,2 % (184 282 640,- EUR). 
Aritmetický priemer sumy vyplatenej podpory z verejných zdrojov na 1 podnik je vo výške 490 404,48 
EUR. 

Pôvodná finančná alokácia na opatrenie 122,160 mil. EUR postupnými presunmi do iných opatrení 
poklesla na úroveň 95, 342 mil. EUR. Znížením celkového objemu investícií došlo aj k zníženiu hodnôt 
monitorovacích ukazovateľov, a tým k čiastočnému oslabeniu vplyvu opatrenia na cielené efekty 
diverzifikácie.  

Priemerná veľkosť podpory na 1 projekt dosiahla 480 218,- EUR, bez započítania projektov 
bioplynových staníc je to 353 957,- EUR. 

Podľa celkového počtu 809 prijatých žiadostí je evidentne vysoký záujem potencionálnych žiadateľov 
o opatrenie, ktorý však najmä vplyvom zníženej alokácie a mierne vyššej ako plánovanej podpore na 1 
projekt nebol premietnutý do početnejších a efektívnejších prínosov v oblasti diverzifikácie. Celková 
výška žiadaných príspevkov v súhrne dosiahla 370 800 234,- EUR, čo predstavuje 389 % z celkového 
limitu na toto opatrenie.  

Ku koncu roka 2015 bolo všetkých 209 projektov ukončených v celkovej hodnote 91 707 035,- EUR.  
Najviac, až 155 projektov bolo zameraných na cestovný ruch, čo predstavuje tri štvrtiny (74 %) z 209 
schválených projektov, 22 projektov (11 %) bolo zameraných na maloobchodné činnosti, 21 projektov 
(10 %) na výrobu obnoviteľnej energie zvyšných 11 projektov (5 %) na iné.  
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Klasifikácia jednotlivých právnych foriem podporených podnikov je uvedená v Tab. 311/4., podľa ktorej 
boli najčastejšie podporené spoločnosti s.r.o. (86 subjektov, 102 projektov a vyše 52 % objemu 
prostriedkov), za nimi nasledovali SHR (49 subjektov, 52 projektov a 19 % objemu prostriedkov), 
družstvá (39 subjektov, 42 projektov a 22 % objemu prostriedkov), zvyšok tvorilo 10 a.s. a 3 fyzické 
osoby. 

Pri s.r.o., družstvách a FO je priemerná výška schváleného príspevku z verejných zdrojov približne 
rovnaká (478 024 – 490 176 EUR), zhruba o tretinu nižšia je pri SHR kde dosahuje 343 069,- EUR na 1 
projekt. 

V geografickom rozdelení bol najväčší objem schválených verejných zdrojov alokovaný do 
Banskobystrického (19,57 mil. EUR t. j. 21,0 %), Nitrianskeho (18 mil. EUR t. j. 19,3 %) a Prešovského 
kraja (15 mil. EUR t. j. 16,2 %), tzn. že tieto tri kraje absorbovali viac ako polovicu (56,5 %) všetkých 
schválených verejných zdrojov. Naopak najmenej verejných zdrojov sa schválilo do Bratislavského, 
Trenčianskeho a Žilinského kraja. 

Mieru akou opatrenie prispelo k ekonomickej diverzifikácii beneficientov vyjadruje najlepšie nárast 
nepoľnohospodárskej HPH. Od investícií do zmienených činností diverzifikácie sa predpokladal vyšší 
nárast HPH. Napriek množstvu podporených zariadení (viď Tab. 311/5 a 311/6) bolo dosiahnuté 
zvýšenie nepoľnohospodárskej HPH o 11,58 mil. EUR, čím bol stanovený cieľ splnený na 94,9%.  

V podporených podnikoch vzrástli tržby z agroturizmu o 8 134,- EUR/podnik (mierne pozitívny vplyv za 
9 ročné sledované obdobie).  

Podpora diverzifikácie čiastočne umožnila využiť a zhodnotiť špecifiká a danosti vidieckeho prostredia, 
avšak pri jej lepšom zacielení a pri nižšej priemernej finančnej náročnosti by sa dosiahli vyššie prínosy 
programu.  

 

HO 18. Ako a do akej miery opatrenie prispelo k zlepšeniu kvality života beneficientov? 

V kontexte opatrenia 311 je kvalita života beneficientov meraná prostredníctvom nárastu 
nepoľnohospodárskej HPH a počtom vytvorených hrubých pracovných miest (HPM) v podporených 
podnikoch.  

Kvantifikácia stanovených ukazovateľov výsledku uvádza cieľ zvýšenie nepoľnohospodárskej HPH o 
12,2 mil. EUR, dosiahnutý výsledok je 11,58 mil. EUR (plnenie 94,9%) a vytvorenie 454 HPM, výsledok 
je 594 (plnenie 130,8 %), viď. Tab. 311/7. 

V rámci opatrenia bolo prostredníctvom 209 podporených projektov, v 187 poľnohospodárskych 
podnikoch vytvorených celkom 594 hrubých pracovných miest (HPM). Z uvedeného počtu HPM bolo 

15%

49%

27%

7% 2%

Vyplatené prostriedky podľa hlavných 
činností diverzifikácie

Agroturistika

Cest. ruch

Energia z OZE

Výroba/predaj

Ostatné
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388,5 (65,4%) vytvorených pre mužov a 205,5 (34,6%) pre ženy. Podrobný prehľad o vytvorených HPM 
podľa hlavných typov podporenej činnosti a ostatné analytické ukazovateľy sú uvedené v Tab. 311/3.  

Najviac HPM (408) bolo vytvorených projektmi v CR a agroturistike, ktoré boli najpočetnejšie (155 
projektov) a absorbovali až 63,3 % celkových zdrojov opatrenia.  

Priemerná suma verejných výdavkov vyplatená na jedno vytvorené HPM v CR a agroturistike bola 
142 286,- EUR, kým v projektoch zameraných na výrobné a predajné objekty len 65 206,- EUR (2,18 
krát efektívnejšie). Aritmetický priemer zo všetkých 209 projektov vychádza 154 378,- EUR na 1 HPM, 
bez započítania nákladných projektov BS je to 121 209,- EUR.  

Po prepočte na celkové verejné výdavky opatrenia 311 bola dosiahnutá hospodárnosť (efficiency) vo 
výške 131 739,- EUR na vytvorenie 1 pracovného miesta.  

Výsledok kvantitatívnej analýzy ukazuje, že účinok opatrenia 311 na zamestnanosť v podporených 
poľnohospodárskych podnikoch bol pozitívny. V podporených podnikoch došlo k rastu zamestnanosti, 
kým v nepodporených k jej poklesu. Čistý účinok opatrenia na tvorbu pracovných miest za sledované 
9-ročné obdobie predstavoval 2,04 pracovníkov/ podnik (zvýšenie o 1,71 u podporených vs. pokles 
počtu pracovných miest o 0,33 u nepodporených). 

Na úrovni programu bol dosiahnutý celkový stredne pozitívny účinok opatrenia 311 na zamestnanosť 
vo výške 381,5 nových pracovných miest.  

Popri vytvorených pracovným miestach je potrebné uviesť aj prínos v oblasti zlepšených pracovných 
podmienok zamestnancov v podporených podnikoch (modernizované priestory, vybavenie, ICT a 
pod.), presun zamestnancov z prvovýroby do terciálnej sféry služieb (agroturistika, CR). 

Z realizovanej kvantitatívnej analýzy vyplynuli ako nepriame účinky opatrenia: 

- efekt mŕtvej váhy (DWL) - u prijímateľov bola zistená 32 % úroveň mŕtvej váhy realizovaných 
investícií.  

- efekt páky (Leverage) - stanovený bol mierny efekt, zvýšenie osobnej spotreby (zvýšenie 
súkromnej spotreby poľnohospodárov nebolo hlavným cieľom PRV). Meraný prostredníctvom 
ukazovateľa „ročná mzda“. U sledovanej vzorky podnikov došlo k zvýšeniu miezd o 11 357,- 
EUR/podnik (metóda PSM DID). 

 

HO 19. Do akej miery opatrenie posilnilo kapacity beneficientov na zlepšenie ekonomickej 
diverzifikácie a kvality života vo vidieckych oblastiach? 

Dôležitým prínosom opatrenia 311 je udržanie a zlepšenie doplnkových výrobných štruktúr v 
poľnohospodárskych podnikoch. V dôsledku podpory vznikli nové a boli zrekonštruované kapacity 
agroturistických, ubytovacích, stravovacích, relaxačných a ďalších zariadení pre vidiecky CR, objektov 
doplnkových výrob a predajných objektov, ako aj zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla z OZE 
(18 BS). Ich podrobnejšia kvantifikácia je uvedená vyššie v texte a v Tab. 311/5 a 311/6.  

Dosiahnutá miera ekonomickej diverzifikácie podnikov a vidieckej ekonomiky je pomerne pozitívna 
vzhľadom na pomerne malý význam opatrenia v kontexte PRV (8 % celkových zdrojov) a v dôsledku 
zacielenia výziev na efektivitu tvorby kvantifikovateľných výsledkov a prínosov pre vidiecku ekonomiku 
(nárast HPH a pracovných miest).  

Realizované investície priniesli nové/ rekonštruované zariadenia a spôsobili vyššiu variabilitu a širšiu 
ponuku služieb klientom turistických zariadení, nižšiu energetickú náročnosť nových/ 
rekonštruovaných zariadení, vyšší štandard modernizovaných ubytovacích/ stravovacích/ relaxačných 
zariadení prináša vyšší záujem solventnejších klientov a tiež možnosť účtovať si vyššie ceny za služby. 
Z projektových spisov vyplýva, že bioplynové stanice majú potenciál pre výrazný nárast 
nepoľnohospodárskej HPH tým, že poľnohospodársky podnik sa stáva výrobcom elektrickej energie. 
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Pre reálne zhodnotenie nárastu HPH z výroby elektrickej energie bude potrebné dlhšie sledovanie 
obdobia prevádzky bioplynových staníc.  

Hoci podpora diverzifikácie ukazuje na dobrý potenciál tvorby pracovných príležitosti, potvrdilo sa, že 
efektivita jeho využitia citlivo reaguje na nastavenie podmienok konkrétnych podporovaných činností. 
V prípade op. 311 bola dosiahnutá nižšia efektivita, keď boli uprednostnené väčšie projekty (CR, BS) 
generujúce menej HPM ako menšie projekty (doplnková výroba a odbyt riešená iba v 22 projektoch z 
209).  

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplýva, že účinok opatrenia 311 na zmenu HPH u podporených 
poľnohospodárskych podnikoch bol pozitívny. Na úrovni podniku sa zvýšila HPH o 61 929,- EUR za 
sledované obdobie 9 rokov (6 881,- EUR/rok), zatiaľ čo bez opatrenia 311 by sa HPH zvýšila o 30 827,-
EUR/podnik. 

Za obdobie 2007-2015 bolo dosiahnuté v sledovanej skupine prijímateľov reálne zvýšenie HPH na jeden 
podnik vo výške 69.4% vs. 23% pri nepodporených (účinok opatrenia 311). Na úrovni programu bol 
dosiahnutý celkový účinok opatrenia 311 na nárast HPH vo výške 11,58 mil. EUR za 9 rokov (187 
podporených podnikov x 61 929,- EUR/podnik).  

Hospodárnosť (efficiency) podpory bola meraná na úrovni poľnohospodárskych podnikov a vypočítaná 
ako pomer priemernej výšky podpory za podnik (268 384,- EUR) k získaným výsledkov. Po prepočte za 
sledovanú skupinu podnikov bola dosiahnutá pomerne nízka hospodárnosť (efficiency). Nárast HPH o 
1 EUR bol dosiahnutý za 4,33 EUR verejných výdavkov (resp. za 1 EUR verejných zdrojov sa dosiahol 
nárast HPH iba o 23 centov). Nízka hospodárnosť súvisí s nedostatočným využívaním vybudovaných 
zariadení na tvorbu HPH. 

Negatívne výsledky boli dosiahnuté v zmene produktivity práce, keď v podporených 
poľnohospodárskych podnikoch bola vyššia záporná produktivita práce ako u nepodporených 
podnikoch (kontrolná skupina). Za obdobie 2007-2015 bolo dosiahnuté v sledovanej skupine 
beneficientov reálne zníženie produktivity práce na jeden podnik vo výške -713 EUR (účinok op. 311).  

Podporu integrácie projektov na vidieku presadzuje najmä prístup Leader tým, že aktivizuje a spája 
rôznych aktérov v prostredí miestnej ekonomiky. Bolo na škodu, že op. 311 bolo využívané v rámci osi 
4 Leader iba okrajovo (17 projektov z 1 656 projektov implementovaných cez MAS). S odstupom času 
sa potvrdilo, že RO mal pri schvaľovaní integrovaných stratégií rozvoja územia  MAS postupovať 
pragmatickejšie a vyžadovať vyššie zapojenie súkromného sektora.  

 

HO 20. Ktoré ďalšie účinky, vrátane účinkov týkajúcich sa ostatných cieľov/osí, sa spájajú s 
implementáciou tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/ negatívne účinky na beneficientov, 
nebeneficientov, miestnu úroveň)? 

Vplyv implementácie op. 311 na ostatné ciele osi PRV je najmä v jeho synergickom pôsobení k 
opatreniam osi 1 na rast konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (nárast HPH) a ich 
modernizáciu. Tento účinok sa prejavil tým, že tržby z predaja aktív poľnohospodárskych podnikov sa 
zvýšili o 165 951,- EUR/podnik, všetky pozitívne účinky na zisk boli spojené s výpredajom existujúcich 
aktív. 

Z realizovanej kvantitatívnej analýzy vyplynuli ako nepriame účinky opatrenia: 

- Dodatočné bankové úvery – výrazne sa zvýšila zadlženosť podnikov o 204 103,- EUR/podnik. 

- Dodatočné úvery od iných spoločností – zvýšenie úverov od iných spoločností o 58 956,- 
EUR/podnik 

V súvislosti s týmto typom široko aplikovanej neadresnej podpory sú expertmi predpokladané 
negatívne efekty všeobecnej rovnováhy, napr. negatívny efekt na vyťaženosť a budúcu ziskovosť 
obdobných zariadení a prevádzok nebeneficientov v blízkom okolí podporeného zariadenia, zvýšená 
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konkurencia a nerovné trhové podmienky, ktoré môžu viesť až k efektom nahradenia (substitúcie) 
alebo presunutia prevádzky (displacement). Na ich presnú kvantifikáciu by bolo potrebné viacročné 
sledovanie podporených prevádzok a lokalít ich umiestnenia vo väzbe na vznik nových subjektov alebo 
zánik existujúcich v sledovanom odvetví podnikania.  

Pre klientov môže modernizácia a vyšší štandard podporených zariadení CR priniesť nárast cien 
ubytovania a služieb. 

Podpora budovania zariadení CR v turisticky exponovaných lokalitách spôsobuje nárast ceny pozemkov 
a nehnuteľností v danej lokalite, čím sa zvyšuje kapitálová náročnosť podnikania ostatných 
nepodporených subjektov (obstaranie priestorov na podnikanie) a to nielen v danom segmente 
podnikania, ale aj mimo neho. 

Ďalším merateľným účinkom op. 311 je jeho synergické pôsobenie k opatreniam osi 2, zameraným na 
boj proti klimatickej zmene, kde vybudovaním 18 bioplynových staníc je pri ich plnom výkone možné 
predpokladať energetický príspevok z OZE vo výške 845 922 GJ energie ročne (viď hypotéza 5). Tento 
sekundárny príspevok opatrenia k zlepšeniu klímy je zvýšený o využitie OZE energie z podporených 18 
projektov investujúcich do zariadení na výrobu drevnej štiepky (biomasa) a 1 podporeného 
geotermálneho vrtu.  
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313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

Pre opatrenie M313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (opatrenie 3.2) bol v 
programe stanovený nasledovný operačný cieľ: 

 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych 
aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. 

Uvedený cieľ sa mal naplniť prostredníctvom: 

 rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva; 

 tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest; 

 zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho 
cestovného ruchu. 

Cieľ opatrenia vychádzal zo SWOT analýzy, ktorá zdôrazňuje niekoľko problémov v súvislosti s rozvojom 
vidieckej ekonomiky a kvality života na vidieku spočívajúcich najmä v nedostatku pracovných 
príležitostí na vidieku, v migrácii mladých ľudí z vidieka do mestských regiónov a v nevyužití materiálnej 
základne vo vlastníctve súkromných osôb pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.  

Opatrenie bolo zamerané na podporu rozvoja nízkokapacitného ubytovania na vidieku (časť A) a 
podporu marketingu služieb vidieckeho cestovného ruchu (časť B), a to prostredníctvom investícií do 
rekonštrukcie a modernizácie nízkokapacitných ubytovacích zariadení, prestavby a prístavby časti 
rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia, výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie kempingového ubytovania, výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
doplnkových relaxačných zariadení. Pri využívaní objektov vidieckeho cestovného ruchu je tiež dôležitá 
ich náležitá propagácia (marketing), ktorá mala prostredníctvom opatrenia zabezpečiť ich lepšiu 
využiteľnosť, zvýšenie počtu návštevníkov danej oblasti a tým aj vytvorenie dodatočných príjmov a 
pracovných príležitostí na vidieku. 

Plánované investície do rekreačnej infraštruktúry na vidieku a podpora marketingu služieb vidieckeho 
cestovného ruchu sa mali prejaviť v prírastku turistických návštevníkov v podporených oblastiach, vo 
vytvorení nových pracovných miest, a tým aj vo zvýšení nepoľnohospodárskej pridanej hodnoty u 
podporených subjektov.  

Realizáciou opatrenia a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 313 prispieť k cieľu osi 3: 
„Zvýšiť zamestnanosť vo vidieckych oblastiach a podporiť rozvoj obcí“.  

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 313 

- nové investície do infraštruktúry, ktorá je potrebná pre 
podporu vidieckej turistiky, 

- vytváranie podmienok pre tvorbu pracovných príležitostí. 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- rozšírenie zdrojov príjmov 
vidieckeho obyvateľstva a 
tvorba a zachovanie pracovných 
miest 

Investície do rozvoja nízkokapacitného ubytovania na vidieku, 
vrátane kempingového ubytovania a investícií do doplnkových 
relaxačných zariadení 

- zvýšenie informovanosti širokej 
verejnosti o možnostiach 
pobytu v zariadeniach 
vidieckeho cestovného ruchu 

Podpora marketingu služieb vidieckeho cestovného ruchu 

 
Implementácia plánovaných aktivít  

Opatrenie bolo realizované prostredníctvom nasledovných výziev: 

 výzva č. 2008/PRV/07 v termíne od 15.08.2008 do 30.09.2008 – pre časť A aj časť B; 

 výzva č. 2012/PRV/24 v termíne od 06.05.2013 do 17.05.2013 – pre časť A; 

 výzva č. 2012/PRV/25 v termíne od 25.03.2013 do 05.04.2013 – pre časť B. 

V rámci hodnotenia projektov časti A boli v jednotlivých výzvach stanovené bodovacie kritériá. 
Najvyššia váha bola v rámci prvej výzvy (2008/PRV/07) pridelená sociálnym a regionálnym parametrom, 
akými je miera nezamestnanosti (nad 20%) a hustota obyvateľstva (do 50 obyvateľov na km2). Pri 
maximálnom naplnení uvedených kritérií bolo možné získať až 50 bodov zo 100. V rámci uvedenej výzvy 
bolo ďalej 20 bodov možné získať, ak boli súčasťou projektu aj doplnkové relaxačné služby. Rovnako 
vysokú váhu (20 bodov) malo kritérium spojené s realizáciou projektu v rodinnom dome, kde mal 
žiadateľ trvalé bydlisko. Nakoniec najmenšiu preferenciu (10 bodov) malo, ak žiadateľovi nebola do 
podania projektu v rámci PRV SR 2007-2013 schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP. 

V druhej výzve (2012/PRV/24) bola najvyššia preferencia venovaná kvalite projektov (max. 40 bodov) a 
projektom zameraným na doplnkové relaxačné služby (29 bodov). Potom nasledovali rovnako ako pri 
prvej výzve sociálne a regionálne parametre, s váhou spolu 28 bodov (hustota obyvateľstva, udržanie, 
resp. navýšenie zamestnanosti a miera nezamestnanosti v mieste realizácie projektu). Kritérium 
spojené s trvalým bydliskom žiadateľa malo v rámci druhej výzvy najnižšiu váhu (3 body).  

V druhej výzve v porovnaní s prvou teda vzrástli preferencie smerom ku kvalite projektov. Naopak, 
značne klesla váha sociálnych a regionálnych parametrov.  

Pre časť B boli stanovené bodovacie kritériá len v rámci druhej výzvy (2012/PRV/25). V uvedenej výzve 
mala najvyššiu váhu (35 bodov zo 100) hospodárnosť finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou 
a tlačou propagačných a reklamných materiálov.  

Ďalším rozhodujúcim kritériom (s váhou max. 30 bodov) bola veľkosť územia. Opatrenie bolo teda z 
veľkej časti zacielené na pokrytie čo najväčšieho územia aktivitami marketingu.  

Významné preferencie boli tiež venované kvalite projektov (25 bodov). Určité preferencie (10 bodov) 
boli tiež venované projektom, pri ktorých žiadateľ preukázal disponibilné finančné prostriedky na 
realizáciu projektu.  
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Dosiahnuté výstupy 

V rámci časti A bolo kumulatívne k 31.12.2015 schválených 314 projektov s celkovým schváleným 
príspevkom 27 834 764,15 EUR, čo predstavuje 85%-né kontrahovanie finančných prostriedkov. K 
31.12.2015 bolo zrealizovaných 543 platieb v sume 27 276 169,79 EUR, čo predstavuje 83%-né 
čerpanie. Ukončených bolo 313 projektov v celkovej hodnote 27 276 169,79 EUR. 

Čo sa týka časti B, kumulatívne k 31.12.2015 bolo 17 schválených projektov so schváleným príspevkom 
1 261 430,65 EUR pri 89% kontrahovaní. Zrealizovaných bolo 22 platieb v celkovej sume 1 259 575,94 
EUR. Stav čerpania je 89 %. Do konca roku 2015 bolo ukončených 17 projektov v hodnote 1 259 575,94 
EUR. 

 
Podporené aktivity a investície podľa druhu opatrenia 

Druh opatrenia 
Počet podporených 

nových činností v oblasti 
cestovného ruchu 

Vyplatené verejné výdavky 
(tis. EUR) 

Celkový 
objem 

investícií  
(tis. EUR) 

EPFRV SPOLU 

Časť A: Rekreačná 
infraštruktúra 
(nízkokapacitné ubytovanie, 
doplnkové relaxačné služby, 
kempingové ubytovanie, ...) 

313  20 457,13   27 276,17   54 552,34  

Časť B: Marketing služieb 
vidieckeho cestovného 
ruchu 

17  944,68   1 259,58   1 259,58  

SPOLU 330  21 401,81   28 535,75   55 811,92  

Zdroj: PPA 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy 
(počet schválených 
projektov, vyplatené 
verejné výdavky, miera 
podpory, priemerná výška 
podpory na projekt) 

Výstupy 
(počet podporených 
aktivít, celkový objem 
investícií v Eur) 

Sumarizácia hlavných 
výstupov 

Nízkokapacitné 
ubytovanie – časť 
A 

Počet schválených 
projektov: 313 
Verejné výdavky celkom: 
27 276 169,79 € 
Miera podpory: 50% v 
oblasti cieľa Konvergencia; 
30% v ostatných oblastiach 
Priemerná výška podpory: 
87 144 € 

Počet podporených aktivít: 
313 
Celkový objem investícií: 
54 552 340 € 

313 projektov zameraných 
na rekonštrukciu a 
modernizáciu 
nízkokapacitného 
ubytovania, 
kempingového ubytovania 
a doplnkové relaxačné 
služby  

Marketing služieb 
vidieckeho 
cestovného ruchu 
– časť B 

Počet schválených 
projektov: 17 
Verejné výdavky celkom: 1 
259 575,94 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
74 093 € 

Počet podporených aktivít: 
17 
Celkový objem investícií: 1 
259 575,94 € 

17 projektov zameraných 
na marketing vidieckeho 
cestovného ruchu 
(vyhotovenie letákov, 
brožúr, webstránok, účasť 
na výstavách a pod.) 

Spolu 

Počet schválených 
projektov (časť A): 313 
Verejné výdavky celkom 
(časť A): 27 276 169,79 € 
Počet schválených 
projektov (časť B): 17 
Verejné výdavky celkom 
(časť B): 1 259 575,94 € 

Počet podporených aktivít 
(časť A): 313 
Celkový objem investícií 
(časť A): 54 552 340 € 
Počet podporených aktivít 
(časť B): 17 
Celkový objem investícií 
(časť B): 1 259 575,94 € 

- 

 

Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvalitatívnymi 
metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  

Časť A: ukončených 313 
projektov s celkovým objemom 
investícií vo výške 54 552,34 tis. 
EUR  

Zvýšenie nepoľnohospodárskej 
pridanej hodnoty, prírastok 
turistických návštevníkov 

U podporených subjektov došlo k 
zvýšeniu nepoľnohospodárskej 
pridanej hodnoty a k zvýšeniu 
počtu turistických návštevníkov. 
Nárast však nedosiahol 
očakávania; marginálny účinok.  

Časť B: ukončených 17 projektov 
s celkovým objemom investícií 
vo výške 1 259,58 tis. EUR 

Vyššia informovanosť verejnosti o 
možnostiach pobytu na vidieku 

Malý počet podporených 
subjektov v oblasti podpory 
marketingu vidieckeho 
cestovného ruchu (iba 17), 
priemerný počet miest realizácie 
(obcí) na jeden projekt bol 3.  



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

455 

Posúdenie príspevku opatrenia 313 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených 
projektov k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na základe 
hlavných výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u prijímateľov 
berúc do úvahy externé 
činitele, ktoré môžu 
znížiť príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

- rozšírenie 
zdrojov príjmov 
vidieckeho 
obyvateľstva a 
tvorba a 
zachovanie 
pracovných 
miest 

   

X 

  Nízka úroveň naplnenia 
sledovaných 
ukazovateľov, najmä čo sa 
týka prírastku turistických 
návštevníkov a s tým 
spojených príjmov z 
vidieckeho cestovného 
ruchu.  

- zvýšenie 
informovanosti 
širokej verejnosti 
o možnostiach 
pobytu v 
zariadeniach 
vidieckeho 
cestovného 
ruchu 

   

X 

  Aktivity prispeli k zvýšeniu 
informovanosti, je však 
potreba smerovať iný typ 
podpory (aktivít) do 
rozvinutejších oblastí a 
iný do zaostalejších z 
hľadiska rozvoja 
cestovného ruchu. V 
menej atraktívnych 
vidieckych oblastiach je 
potreba skôr základných 
služieb a aktivít. 

 
Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 313 (3.2) Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Výstup 
 

Počet podporených aktivít 389 330 84,8 

Celkový objem investícií v EUR 66 905 452 55 811 920 83,4 

Výsledok 
 

Prírastok turistických návštevníkov 
/denných návštevníkov/ 

21 429 11 378 53,1 

Prírastok turistických návštevníkov 
/prenocovaných návštevníkov/ 

128 571 27 323 21,3 

Hrubý počet vytvorených pracovných 
miest 

224 203 90,6 

Zvýšenie nepoľnohospodárskej 
pridanej hodnoty v podporených 
podnikoch v EUR 

9 mil. EUR 1,6 mil. EUR 17,8 

Zdroj: PPA 

 
Definícia hypotéz 

Všeobecná hypotéza: Opatrenie prispelo k zvýšeniu činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, čo 
viedlo k prírastku turistických návštevníkov, k vytvoreniu nových pracovných miest a k zvýšeniu 
nepoľnohospodárskej pridanej hodnoty u podporených subjektov. 
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Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz pre dané opatrenie (v 
zátvorke je uvedené, ku ktorej hodnotiacej otázke sa daná špecifická hypotéza vzťahuje): 

Hypotézy Ukazovatele Kvalitatívna analýza Kvantitatívna analýza 

Podporené investície 
prispeli k zvýšeniu 
činností v oblasti 
vidieckeho cestovného 
ruchu 
(HO č. 17) 

Počet podporených 
subjektov/ aktivít 
 
Celkový objem investícií 
(verejné + súkromné 
výdavky) 

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov 
(monitorovacie údaje 
PPA), dotazníkový 
prieskum realizovaný 
hodnotiteľom (na vzorke 
podporených aj 
nepodporených 
subjektov), telefonické 
dopytovanie, dostupné 
štatistické údaje, už 
realizované analýzy, 
štúdie, hodnotenia 

- 

V dôsledku investícií 
došlo k vytvoreniu 
nových pracovných 
príležitostí vo 
vidieckych oblastiach 
mimo odvetvia 
poľnohospodárstva 
(HO č. 17)  

Hrubý počet 
novovytvorených 
pracovných miest (podľa 
veku, pohlavia, 
stále/sezónne miesta) v 
oblastiach:  
- agroturistika 
- remeslá 
- obchod 
- obnoviteľné zdroje 
energie 
- ostatné  

- 

Podporené investície 
prispeli k zlepšeniu 
diverzifikácie a rozvoja 
vidieckej ekonomiky 
(HO č. 17) 

Zvýšenie 
nepoľnohospodárskej 
pridanej hodnoty v 
podporených subjektoch 
v EUR 
 

- 

V dôsledku podpory sa 
zvýšila návštevnosť 
daného vidieckeho 
územia 
(HO č. 17) 

Prírastok turistických 
návštevníkov: 
- počet denných 
návštevníkov 
- počet prenocovaní 

- 

V dôsledku zlepšenia 
návštevnosti 
podporených 
vidieckych oblastí boli 
udržané/zlepšené 
sociálne a kultúrne 
možnosti, najmä pre 
mladých ľudí a mladé 
rodiny 
(HO č. 20) 

Vznik doplnkových 
služieb a alternatívnych 
aktivít 

- 

V dôsledku nárastu 
zamestnanosti došlo k 
zmierneniu odľahlosti 
podporených 
vidieckych území 
(HO č. 20)  

Zníženie dochádzania za 
prácou  

- 

 
Testovanie hypotéz 

Podľa údajov Štatistického úradu SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch bolo v roku 2007 na 
Slovensku evidovaných 3 182 ubytovacích zariadení. V roku 2013 sa ich počet oproti roku 2007 zvýšil 
takmer o 10%, teda na 3 485 zariadení. Celkový počet lôžok v roku 2013 bol 190 306, z toho 50,6% vo 
vidieckych oblastiach, 31,3% v prechodných oblastiach a 18,1% v mestských oblastiach (EC, 2016). 
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Uvedený vývoj je podobný vývoju v rámci EÚ-28, kde pre porovnanie lôžka vo vidieckych oblastiach 
tvorili 44,2%, v prechodných oblastiach 30,7% a v mestských oblastiach 22,4% v roku 2014 (spoločný 
kontextový ukazovateľ C.30 Infraštruktúra turizmu). V období rokov 2007-2013 sa celkový počet 
návštevníkov v rámci cestovného ruchu SR zvýšil o 7,2% a počet nocí strávených návštevníkmi v SR 
nepatrne klesol o 0,7%.  

Čo sa týka štatistík samotného vidieckeho cestovného ruchu, v roku 2007 bol jeho podiel na celkovom 
počte zariadení 6% a v roku 2013 bol podiel 6,2% (v roku 2015 bol podiel 7,8%). Podiel vidieckeho 
cestovného ruchu na celkovej návštevnosti bol v roku 2007 na úrovni 2,4% a v roku 2013 klesol na 1,9% 
(v roku 2015 bol 2%). Priemerná návštevnosť na jedno ubytovacie zariadenie vidieckeho cestovného 
ruchu bola v roku 2007 na úrovni 1,3 a v roku 2013 na úrovni 1 návštevníka denne (v roku 2015 na 
úrovni 0,8 návštevníka denne) 

Podobne je to aj s počtom prenocovaní, kde v roku 2007 bol podiel na celkovom počte prenocovaní 
1,9% a v roku 2013 už len 1,6% (rovnako aj v roku 2015). Priemerný počet prenocovaní na jedno 
ubytovacie zariadenie bol v roku 2007 na úrovni 3,2 prenocovaní denne a v roku 2013 na úrovni 2,3 
prenocovaní denne (v roku 2015 na úrovni 1,9 prenocovaní denne). Priemerné využitie stálych lôžok 
bolo v porovnaní rokov 2007 a 2013 na úrovni 17,8%, resp. 9,9%. Uvedené štatistiky vidieckeho 
cestovného ruchu na Slovensku sumarizuje nasledujúca tabuľka.  

Tab. č. 313/1: Porovnanie vybraných ukazovateľov vidieckeho cestovného ruchu v roku 2007 a 2015 

Ukazovateľ 2007 2015 

Podiel na celkovom počte zariadení (v %) 6,0 7,8 

Podiel na celkovej návštevnosti (v %) 2,4 2,0 

Priemerná návštevnosť na 1 ubytovacie zariadenie (počet 
návštevníkov denne) 1,3 0,8 

Podiel na počte prenocovaní (v %) 1,9 1,6 

Priemerný počet prenocovaní na 1 ubytovacie zariadenie 3,2 1,9 

Priemerné využitie stálych lôžok (v %) 17,8 11,7 
Zdroj: ŠÚ SR, SACR 

Aby bolo možné porovnať uvedené štatistiky cestovného ruchu na Slovensku s výsledkami 
dosiahnutými realizáciou opatrenia zameraného na podporu vidieckeho cestovného ruchu, hodnotiteľ 
uskutočnil kvalitatívnu analýzu.  

Pri hodnotení opatrenia 313 (časť A aj časť B) bola použitá kvalitatívna analýza prostredníctvom 
dotazníka a telefonických rozhovorov s podporenými aj nepodporenými žiadateľmi, ktorí tvorili 
kontrolnú skupinu. Pred realizáciou dotazníka bol hodnotiteľom stanovený prah čo sa týka počtu 
kompletných odpovedí respondentov pre potreby štatistického vyhodnotenia na 50 dotazníkov pre 
obe skupiny (podporení aj nepodporení žiadatelia).  

V časti A boli e-mailom alebo telefonicky oslovené všetky podporené subjekty (v celkovom počte 313), 
pričom návratnosť bola na úrovni 119 kompletne vyplnených dotazníkov (38%). Pri neúspešných 
žiadateľoch bola najskôr vykonaná analýza všetkých 285 subjektov, zameraná na prehodnotenie ich 
podnikateľskej činnosti v oblasti poskytovania ubytovacích služieb na základe dostupných registrov 
(Živnostenský register). Následne boli neúspešní žiadatelia – nepodporené subjekty oslovení 
prostredníctvom dotazníka, pričom návratnosť bola na úrovni 52 kompletne vyplnených dotazníkov. 
Tým bola naplnená prahová hodnota stanovená hodnotiteľom pre obe skupiny žiadateľov. Uvedené 
kompletné odpovede boli následne použité ako vzorka pri kvalitatívnom hodnotení opatrenia. 

V časti B boli jednotliví žiadatelia oslovení prostredníctvom dotazníka, prípadne s nimi boli 
uskutočnené telefonické rozhovory, na základe ktorých hodnotiteľ zisťoval hlavné prínosy, ktoré 
podpora vyvolala u žiadateľov, prípadne v podporenom regióne.  

Opatrenie v časti A podporilo 313 projektov v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. V rámci 
niektorých projektov bolo realizovaných viacero aktivít súčasne (napr. vybudovanie nízkokapacitného 
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ubytovania a zároveň výstavba relaxačných zariadení). Najčastejšie išlo o prestavbu časti rodinných 
domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia (75%) a o výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu doplnkových relaxačných zariadení (44%). Menej často sa vyskytovala 
prístavba rodinných domov (17%) a rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích 
zariadení (15%). Len v jednom projekte sa vyskytla výstavba kempingového ubytovania.  

Z hľadiska žiadateľov išlo o podnikateľov - fyzické osoby, pričom prevládajúcim miestom realizácie bol 
Banskobystrický kraj (26%). Z ostatných krajov mali približne rovnaké zastúpenie Nitriansky, Prešovský, 
Žilinský a Trnavský kraj (po 14%). Najmenej projektov bolo realizovaných v Košickom kraji (7%). 

Celkový objem investícií bol vo výške 54 552,34 tis. EUR. Zvýšenie nepoľnohospodárskej pridanej 
hodnoty u podporených subjektov činilo 1,6 mil. EUR, čo znamená naplnenie cieľového ukazovateľa 
výsledku k 31.12.2015 len na 17,8%. Dôvodom je najmä dlhý proces od prijatia projektu do uzatvorenia 
zmluvy už pri prvej výzve, čo spôsobilo časový sklz pri realizácii opatrenia a následne neskoré ukončenie 
väčšiny projektov, až v priebehu roka 2015. Vplyv opatrenia na zvýšenie pridanej hodnoty bol preto 
veľmi nízky.  

Čo sa týka počtu návštevníkov vidieckych oblastí, zdrojom údajov bol predovšetkým monitorovací 
systém PPA, ktorý zaznamenal informácie o skutočnom počte turistických návštevníkov za určité 
časové obdobie (spravidla za niekoľko mesiacov), pričom v prípade nízkokapactiných ubytovacích 
zariadení uvádzali podporené subjekty počet prenocovaní a v prípade doplnkových relaxačných 
zariadení uvádzali počet návštevníkov. Ďalším doplnkovým zdrojom bol dotazníkový prieskum 
realizovaný PPA, prostredníctvom ktorého sa zisťoval skutočný počet prenocovaní a skutočný počet 
návštevníkov za 2 roky. Okrem toho hodnotiteľ pre zistenie kapacity ubytovacích zariadení a 
percentuálnej ročnej obsadenosti lôžok realizoval vlastný dotazníkový prieskum.  

Údaje o počte prenocovaní a počte denných návštevníkov získané prostredníctvom dotazníka a 
monitoringu PPA sumarizuje nasledujúca tabuľka. 

Tab. č. 313/2: Počet prenocovaní a počet návštevníkov pripadajúcich na jeden deň pred a po realizácii opatrenia 

 
Pred realizáciou opatrenia 

(r. 2007) 

Plán po 
realizácii 
opatrenia 

Po realizácii opatrenia 
(r. 2015) 

dotazník 
hodnotiteľa 

monitoring 
PPA 

ŠÚ SR 
monitoring  

PPA 
dotazník 

hodnotiteľa 
monitoring 

PPA 
ŠÚ SR 

Prenocovania/deň 1,65 1 3,2 2,8 2,6 0,8 1,9 

Denní 
návštevníci/deň  

- 
1,4 1,3 1,6 - 0,4 0,8 

Zdroj: Dotazníkový prieskum hodnotiteľa, monitorovacie údaje PPA, ŠÚ SR; vlastné prepočty hodnotiteľa 

PPA od všetkých podporených subjektov okrem iného zisťovala, aký je plánovaný počet prenocovaní a 
počet návštevníkov za rok po realizácii projektu. Na základe týchto údajov podporené subjekty po 
realizácii projektu očakávali priemerne 1 020 prenocovaní ročne na jeden projekt, čo činí 2,8 
prenocovaní denne a zároveň plánovali v priemere na jeden projekt 567 denných návštevníkov ročne, 
čo činí 1,6 návštevníka denne.  

Z dotazníkového prieskumu realizovaného hodnotiteľom vyplynulo, že priemerný počet lôžok po 
realizácii opatrenia (v roku 2015) bol 9 a priemerná ročná obsadenosť lôžok bola 29%, čo je 2,6 
prenocovaní denne. Uvedené výsledky sú však v rozpore s výsledkami zistenými prostredníctvom 
monitorovacích správ a dotazníka PPA. Z výsledkov zistených prostredníctvom monitoringu PPA po 
realizácii opatrenia a po ukončení projektov vyplýva, že očakávania neboli ani zďaleka naplnené. 
Skutočný počet prenocovaní na jeden projekt je 294 za rok, čo je 0,8 prenocovania denne a čo sa týka 
denných návštevníkov, ročne ich na jeden projekt pripadá 163, čo je len 0,4 návštevníka denne. 
Vplyvom uvedených hodnôt je tiež dosiahnutá veľmi nízka úroveň naplnenia ukazovateľov výsledku, 
kde prírastok denných návštevníkov bol naplnený na 53,1% oproti cieľovej hodnote a prírastok 
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prenocovaní dokonca len na 21,3% cieľovej hodnoty spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 
31.12.2015. 

Za jeden z hlavných pozitívnych efektov opatrenia možno považovať, že podpora z PRV podnietila aj 
ďalšie investície. V dotazníku to uviedlo až 79% podporených subjektov. Podporení žiadatelia mali 
okrem toho množstvo ďalších námetov, čo by mohlo opatrenie podporovať v budúcnosti. Z ich 
odporúčaní vyplýva, že by uvítali podporu aj na väčšie investície a ďalšie doplnkové služby typu bazény, 
malé zábavné parky, požičovne bicyklov a iného športového náčinia a pod. 

V rámci opatrenia boli ďalej analyzovaní neúspešní žiadatelia ako kontrolná skupina. Pri analýze 285 
neúspešných žiadateľov na základe informácií zo Živnostenského registra bolo zistené, že 59% z nich 
má v súčasnosti živnostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovacích služieb. Zvyšok (41%) má 
živnosť zrušenú, pozastavenú, prípadne nemá živnosť na ubytovanie.  

V roku 2007 malo 23% dopytovaných neúspešných žiadateľov ubytovacie kapacity. Počet lôžok bol 
vyšší než u podporených subjektov (v priemere 9) a tiež vyťaženosť bola vyššia (v priemere 49%). Z 
toho vyplýva, že podpora v rámci opatrenia smerovala skôr k novým subjektom a nie k existujúcim, 
ktoré podnikali v cestovnom ruchu už pred realizáciou opatrenia. Podľa dotazníka takmer 45% z 
oslovených nepodporených subjektov investovalo do rozvoja vidieckeho cestovného ruchu aj bez 
získania podpory z PRV SR 2007-2013. Investície smerovali tak do rozvoja ubytovacích kapacít, ako aj 
do poskytovania doplnkových služieb, pričom boli vo výške od 3 tis. – 300 tis. EUR a ich priemerná 
výška bola približne 72 tis. EUR. Investície boli výlučne zo súkromných zdrojov, nakoľko všetky zo 
subjektov uviedli, že nedostali dotáciu z iných zdrojov. Tu je však potrebné zohľadniť, že na dotazníkový 
prieskum odpovedali skôr aktívne subjekty, ktoré sa aj v súčasnosti venujú podnikaniu v oblasti 
vidieckeho cestovného ruchu. Reakcie subjektov, ktoré v uvedenej oblasti nepodnikajú, sa vyskytovali 
skôr ojedinele. V roku 2015 malo ubytovacie kapacity 31% dopytovaných neúspešných žiadateľov s 
priemernou ročnou vyťaženosťou 53% pri priemernom počte lôžok 16. 

Čo sa týka hodnotenia príspevku opatrenia k tvorbe pracovných miest vo vidieckych oblastiach mimo 
poľnohospodárskeho odvetvia, jednotlivé podporené subjekty v časti A plánovali vytvorenie 320 
hrubých pracovných miest po ukončení projektu, t. j. v priemere 1 pracovné miesto na jeden projekt. 
Skutočný počet vytvorených hrubých pracovných miest, pričom do úvahy sa berú pracovné miesta 
vytvorené nielen vplyvom projektu, ale všetky nové pracovné miesta v rámci podporeného subjektu, 
bol 203, t. j. v priemere 0,6 pracovného miesta na jeden projekt. Cieľový ukazovateľ výsledku tak bol 
naplnený na 90,6%.  

Pri zohľadnení vytvorených pracovných miest podľa pohlavia a veku bolo najviac miest vytvorených v 
kategórii muži nad 25 rokov (44%) a podobne aj ženy nad 25 rokov (42%). Rovnaké percentuálne 
zastúpenie bolo v kategóriách muži a ženy do 25 rokov (po 7%). V prevažnej miere išlo o stále pracovné 
miesta (89%). Len 11% tvorili sezónne miesta. Štruktúru počtu vytvorených hrubých pracovných miest 
zachytáva nasledujúca tabuľka. 

Tab. č. 313/3: Štruktúra počtu vytvorených hrubých pracovných miest 

 Muži Ženy 

< 25 rokov 25 a viac < 25 rokov 25 a viac 

Turistický ruch 15 81 15 76 

Remeselná výroba 0 0 0 0 

Maloobchod 0 2 0 1 

Výroba obnoviteľnej energie 0 0 0 0 

Ostatné aktivity 0 6 0 7 

Spolu 15 89 15 84 
 Zdroj: PPA 

V časti B zameranej na marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu bolo podporených 17 
subjektov. Medzi hlavné dosiahnuté fyzické výstupy patrili predovšetkým: zmapovanie zariadení 
cestovného ruchu vo vybraných regiónoch a vyhotovenie propagačných a informačných brožúr, 
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publikácií a bulletinov vo viacerých jazykoch, účasť a prezentácia na veľtrhoch a výstavách, kde boli 
propagačné materiály distribuované, vyhotovenie informačných tabúľ a reklamných pútačov slúžiacich 
ako navigátor možností cestovného ruchu vo vybraných regiónoch, vytvorenie internetových 
webstránok a rezervačno-informačných portálov, webové a iné multimediálne prezentácie, 
zabezpečenie systému udeľovania Znaku kvality, vybudovanie informačných a komunikačných 
technológií (notebooky, projektory, fotoaparáty, videokamery a pod.), reklamné predmety (USB kľúče, 
perá, tričká, samolepky a pod.). Celkový objem investícií bol vo výške 1 259,58 tis. EUR.  

Žiadateľmi boli združenia pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (záujmové združenia právnických osôb, 
združenia cestovného ruchu, spolky, asociácie, občianske združenia). Miestom realizácie bol prevažne 
Banskobystrický a Trenčiansky kraj.  

V oblasti marketingu služieb vidieckeho cestovného ruchu pôsobí na Slovensku niekoľko typov 
organizácií a združení. Ide v prvom rade o oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, prípadne 
o klastre a ďalšie záujmové združenia. Tie fungujú na princípe vereno-súkromných partnerstiev, sú 
pravidelne dotované členskými príspevkami a dotačnými zdrojmi a sú odborne zdatné a zodpovedné 
za rozvoj a riadenie turistických destinácií. Tieto organizácie majú viacero možností získavania podpory 
prostredníctvom fondov EÚ. S cieľom efektívneho vynakladania podpory je dôležité, aby sa využívali 
predovšetkým tieto a iné existujúce právne formy, a aby vplyvom samotnej podpory nedochádzalo k 
vytváraniu nových foriem. 

Zároveň je dôležité prihliadať na región, do ktorého podpora smeruje. Stojí za zváženie v rozvinutých 
a turisticky atraktívnych regiónoch cestovného ruchu podporovať sofistikovanejšie typy aktivít a 
zároveň v regiónoch zaostalejších z pohľadu rozvoja cestovného ruchu, ktoré však majú určitý 
potenciál, podporovať základné typy aktivít. Je dôležité, aby podpora vidieckeho cestovného ruchu 
bola koordinovaná a aby sa zabránilo dvojitému financovaniu.  

Z telefonických rozhovorov s podporenými subjektmi vyplynulo, že opatrenie hodnotili ako veľmi 
perspektívne z hľadiska podpory marketingu vidieckeho cestovného ruchu. Považujú ho za prvý krok k 
sieťovaniu ubytovacích zariadení vo vidieckych regiónoch a k spoločnej propagácii. Týchto zariadení je 
síce veľa, ale sú prevažne rodinného charakteru, majú zväčša nízke kapacity a medzi turistami nie sú 
veľmi známe. Je pre ne preto nevyhnutný spoločný marketing, keďže individuálna forma propagácie je 
pomerne nákladná a málo účinná.  

Čo sa týka samotného zamerania podpory, z telefonických rozhovorov realizovaných hodnotiteľom 
vyplynulo, že zdroje je potrebné smerovať najmä do podpory inovácií služieb, najmä s ohľadom na 
využívanie technológií IKT. V zahraničí sú bežnou súčasťou marketingu cestovného ruchu a 
informačných portálov rôzne aplikácie, rezervačné systémy, hodnotiace systémy, prepojenia na 
mapové systémy a mobilné aplikácie. Úroveň využívania takýchto technológií destináciami pre 
cestovný ruch na Slovensku je zatiaľ pomerne nízka, čo je aj v Marketingovej stratégii SACR na obdobie 
2014-2020 označené za významnú problémovú oblasť slovenského cestovného ruchu. Prostriedky 
získané v rámci opatrenia mnohí využili na tvorbu vlastných informačných a rezervačných portálov, 
avšak objem získanej podpory bol dostačujúci len na vytvorenie jednoduchého systému so základnými 
funkcionalitami. Mnohí preto uprednostňujú skôr zapojenie sa do existujúcich a dobre známych 
portálov a systémov, ktoré majú vysokú návštevnosť a množstvo funkcií.  

Aj napriek tomu medzi najvýznamnejšie nástroje podpory marketingu služieb vidieckeho cestovného 
ruchu podľa dopytovaných patrili najmä elektronické formy propagácie, ktoré dokážu zasiahnuť širokú 
cieľovú skupinu. Okrem iného pomáhajú pri získavaní najaktuálnejších informácií o regióne a jeho 
atraktivitách. Ďalším významným nástrojom bola propagácia prostredníctvom veľtrhov a výstav a v 
súvislosti s tým aj distribúcia atraktívnych tlačených propagačných materiálov. Vytvorené katalógy 
zariadení cestovného ruchu a iné druhy propagačných materiálov boli tiež distribuované 
prostredníctvom rôznych partnerov, najmä počas organizovaných školení pre samosprávu – obce, ale 
aj pre verejnosť.  
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Porovnanie opatrenia 313 pre prístup LEADER 

Opatrenie 313 bolo realizované aj v rámci prístupu LEADER. V časti A bolo podporených 80 subjektov, 
pričom celková výška investícií bola 6 333 390,- EUR. Celková výška schváleného príspevku bola 3 166 
270,40 EUR (pri miere podpory 50%). Podporenými žiadateľmi boli fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie v oblasti cestovného ruchu, ktoré boli členmi niektorej z MAS.  

V časti B bolo v rámci prístupu LEADER podporených 66 projektov s celkovým schváleným príspevkom 
vo výške 2 288 174,- EUR. Oprávnenými žiadateľmi boli fyzické alebo právnické osoby združujúce 
subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu.  

Čo sa týka výsledkových ukazovateľov, podľa údajov monitoringu PPA bolo realizáciou opatrenia v časti 
A vytvorených 15,5 pracovných miest, pričom z hľadiska odvetvia bolo 87% miest vytvorených v rámci 
turizmu a zvyšok v rámci maloobchodu, resp. iných aktivít. Ukazovateľ počtu denných návštevníkov a 
počtu prenocovaní je z údajov monitoringu zložité vyčísliť, nakoľko podporené subjekty uvádzali v 
rámci monitorovacích správ údaj o počte návštevníkov za ľubovoľný počet mesiacov. Po prepočte však 
bolo vyčíslené, že podporené subjekty dosiahli v priemere 1,1 prenocovaní za deň a 0,2 návštevníkov 
za deň, čo je porovnateľné s výsledkami dosiahnutými realizáciou opatrenia mimo prístupu LEADER.  

Aj napriek obmedzenejšiemu rozsahu údajov dostupných pre hodnotenie (najmä výška investícií, 
jednotková cena na 1 lôžko) sa prístup LEADER javí ako efektívnejší pri využívaní podpory. Pri 
uplatnení princípov vzájomnej spolupráce na báze partnerstva a princípu zdola nahor sa lepšie 
prejavujú potreby prichádzajúce zdola a jednotlivé subjekty tak dokážu lepšie využívať potenciál 
svojich území v rôznych ohľadoch.  

Na základe výsledkov zistených prostredníctvom kvalitatívnej analýzy pristúpil hodnotiteľ k 
zodpovedaniu hodnotiacich otázok.  

 

HO č.17: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k ekonomickej diverzifikácii beneficientov?  

Hodnotiace kritérium: 

 podporené aktivity prispeli k zvýšeniu činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu: 
o  investície podporujúce nepoľnohospodárske aktivity na vidieku, 

 podporené aktivity prispeli k zvýšeniu návštevnosti vidieckych oblastí, 

 podporené aktivity prispeli k tvorbe pracovných miest vo vidieckych oblastiach mimo 
poľnohospodárskeho odvetvia. 

 
Ukazovatele: 

Dosahové ukazovatele: 

 ekonomický rast, 

 tvorba zamestnanosti. 
 
Výsledkové ukazovatele: 

 zvýšenie nepoľnohospodárskej pridanej hodnoty v podporených podnikoch v EUR, 

 prírastok turistických návštevníkov / denných návštevníkov, 

 prírastok turistických návštevníkov / prenocovaných návštevníkov, 

 hrubý počet novovytvorených pracovných miest v nasledovnom rozdelení: 

o  v poľnohospodárskom podniku 
 agroturistika 
 remeslá 
 obchod 
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 produkcia obnoviteľnej energie 
 ostatné 

o  mimo poľnohospodárskeho podniku 
 agroturistika 
 remeslá 
 obchod 
 produkcia obnoviteľnej energie 
 ostatné 

o  pohlavie 

o  veková kategória 

o  stále/ sezónne miesta 
 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Spolu bolo v rámci opatrenia 313 podporených 330 subjektov/aktivít s celkovým objemom investícií 
55 811,92 tis. EUR. Oba ukazovatele výstupu tak boli naplnené na viac než 80%. Lepšie naplnenie 
cieľových ukazovateľov výstupu mohlo byť dosiahnuté pri vyššom stave kontrahovania, ktoré bolo pri 
uvedených počtoch projektov len 85% (časť A), resp. 89% (časť B).  

V časti A bol jedným z kľúčových sledovaných ukazovateľov nárast počtu turistických návštevníkov. Z 
prieskumu hodnotiteľa vyplynulo, že až 91% podporených subjektov pred implementáciou opatrenia 
(v roku 2007) nepodnikalo v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (prevádzka nízkokapacitného 
ubytovania). Potvrdzujú to aj údaje monitoringu PPA, podľa ktorých až 93% subjektov pred podaním 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vykázalo nulový počet prenocovaní turistov za rok.  

Čo sa týka ostatných podporených subjektov, ktoré podľa údajov z dotazníka už v roku 2007 podnikali 
v predmetnej oblasti (9%), priemerný počet lôžok bol 6,6 s priemernou ročnou vyťaženosťou 25% 
(priemerne 1,65 prenocovaní denne). V rámci monitoringu PPA vykázali podporené subjekty 
priemernú obsadenosť pred realizáciou projektu 373 prenocovaní za rok (priemerne len o niečo viac 
ako 1 prenocovanie denne) a 528 denných návštevníkov za rok (priemerne 1,4 návštevníkov denne).  

V rámci prieskumu hodnotiteľa podporené subjekty uvádzali priemernú ročnú obsadenosť lôžok po 
realizácii projektu na úrovni 29%, teda 2,6 prenocovaní denne. Rozpor však nastal medzi uvedenými 
údajmi a údajmi v rámci monitoringu PPA, kde podporené subjekty vykázali po realizácii projektu len 
0,8 prenocovaní denne a 0,4 návštevníka denne.  

Uvedený vývoj vyplývajúci z údajov monitoringu PPA (v porovnaní so všeobecnými štatistikami 
vidieckeho cestovného ruchu SR a so situáciou pred realizáciou opatrenia) a nízke naplnenie očakávaní 
bolo spôsobené v prvom rade tým, že až 56% projektov bolo ukončených v roku 2015 a mnohí zo 
žiadateľov preto nedokázali k 31.12.2015 vykázať žiadne údaje o počte prenocovaní a počte denných 
návštevníkov. To potvrdili aj respondenti v rámci dotazníkového prieskumu. Viacerí z dopytovaných 
uviedli, že percentuálna obsadenosť lôžok v roku 2015 bola nízka, prípadne nulová z dôvodu, že 
podporu dostali až v roku 2015, prípadne v tomto roku došlo k ukončeniu projektu, teda údaje za tento 
rok nie je možné vykázať. Vo viacerých prípadoch tiež išlo o letné destinácie, pričom projekt bol 
ukončený v neskorších mesiacoch a v zime už nebolo možné naplniť kapacity. Pokiaľ by však tieto 
subjekty mali možnosť uviesť obsadenosť za 12 mesiacov po realizácii projektu (napr. za rok 2016), 
mali by dosiahnuté počty lepšiu výpovednú hodnotu a pravdepodobne by tiež bolo dosiahnuté lepšie 
naplnenie cieľových hodnôt spoločných monitorovacích ukazovateľov. Pri uvedenej situácii bol 
ukazovateľ výsledku spojený s prírastkom denných turistických návštevníkov naplnený len na 53,1% a 
v prípade prenocovaní návštevníkov dokonca len na 21,3%. Uvedená situácia ovplyvnila tiež výsledky 
spojené s rastom nepoľnohospodárskej pridanej hodnoty, pričom tento ukazovateľ bol naplnený len 
na 17,8%.  
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Uvedená situácia bola do istej miery spôsobená aj tým, že celý proces administrácie opatrenia bol veľmi 
zdĺhavý, čo kriticky hodnotili aj samotní žiadatelia. Hlavný problém spočíval v dlhom procese 
vyhodnocovania projektov, čo sa následne odzrkadlilo na skrátení času potrebného na realizáciu 
opatrenia.  

Z pohľadu tvorby pracovných miest bol pozitívny príspevok opatrenia v tom, že došlo k vytvoreniu 
miest nielen vplyvom projektov, ale aj v iných nadväzujúcich odvetviach. Celkovo bolo vytvorených 203 
pracovných miest, čo znamená v priemere 0,6 miesta na jeden projekt a naplnenie ukazovateľa 
výsledku na 90,6%. 

 

HO č.20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium: 

 podporované aktivity prispeli k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach: 
o odľahlosť bola zmiernená, 
o doplnkové aktivity v oblasti cestovného ruchu na vidieku boli udržané alebo zlepšené. 

 
Ukazovatele: 

 zníženie dochádzania za prácou ako dosah nárastu zamestnanosti, 

 vznik doplnkových služieb v dôsledku zlepšenia návštevnosti. 
 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Jedným z mnohých ukazovateľov, ktorým je možné vyjadriť nárast kvality života vo vidieckych 
oblastiach, je existencia pracovných príležitostí. V súvislosti s tým dochádza k zmierneniu odľahlosti 
vidieckych území a k zníženiu migrácie za prácou do miest. Je to tiež jeden z dôležitých faktorov 
udržania mladej populácie na vidieku. Ako bolo preukázané, realizáciou opatrenia došlo k vytvoreniu 
203 nových pracovných miest. Miesta boli určené predovšetkým pre miestne obyvateľstvo na vidieku 
a nevyžadujú si dochádzanie za prácou na veľké vzdialenosti. Okrem toho, väčšina pracovných miest 
nekladie vysoké požiadavky na vzdelanie a kvalifikáciu, preto majú možnosť zamestnať sa aj ľudia z 
najpočetnejšej skupiny nezamestnaných, ktorú tvorí práve nízko kvalifikovaná pracovná sila. Cestovný 
ruch je tým odvetvím v oblasti služieb, kde sa môžu okrem občanov s nízkym vzdelaním uplatniť aj 
starší občania, prípadne dlhodobo nezamestnaní. Preto podporu cestovného ruchu možno považovať 
za podporu zamestnanosti. 

Nakoľko však v rámci opatrenia nedošlo k markantnému nárastu počtu pracovných miest, nie je možné 
sledovať výrazný vplyv na zníženie nezamestnanosti, prípadne na zlepšenie príjmovej situácie 
vidieckeho obyvateľstva. Pozitívnym efektom však je, že okrem vytvorenia pracovných miest v oblasti 
turizmu boli vytvorené aj ďalšie miesta v odvetviach nadväzujúcich na miestny cestovný ruch. Podľa 
dostupných štatistík cestovného ruchu ako takého, každých 100 prenocovaní generuje 1 nové 
pracovné miesto v oblasti cestovného ruchu. Jedno pracovné miesto v cestovnom ruchu zasa dokáže 
vyvolať vznik 0,5 až 1 nového pracovného miesta v pridružených odvetviach, nakoľko intenzívny rozvoj 
cestovného ruchu dokáže stimulovať rôzne odvetvia, napríklad stavebníctvo, dopravu, služby, 
maloobchod a pod. 

Prostredníctvom dotazníka realizovaného hodnotiteľom bolo tiež zisťované, či podporené subjekty 
zaregistrovali vo svojom okolí rozvoj alternatívnych aktivít, prípadne iných doplnkových služieb v 
dôsledku podpory. Pozitívnu odpoveď uviedlo 63% respondentov dotazníkového prieskumu. Išlo napr. 
o vybudované cyklistické chodníky, organizáciu nových kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu a pod. 
Dokonca až 93% dopytovaných uviedlo, že vďaka podpore došlo tiež k zvýšeniu atraktivity okolia z 
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hľadiska návštevnosti a prenocovaní turistov. Aj keď ide skôr o subjektívny názor respondentov 
dotazníkového prieskumu, je možné predpokladať, že rozšírenie ubytovacích kapacít a rozvoj iných 
doplnkových služieb zvyšuje atraktivitu vidieckeho územia, kde sa tak vytvára viac priestoru pre 
trávenie voľného času a naskytajú sa tiež nové sociálne a kultúrne možnosti predovšetkým pre mladých 
ľudí a mladé rodiny. Niektorí z respondentov ďalej odporučili, že aj v spolupráci s mestami je potrebné 
zlepšovať rozvoj doplnkových služieb, čím sa taktiež zvýši atraktivita podnikania na vidieku. Uvítali by 
aj lepšiu propagáciu regiónov a okresov v oblasti cestovného ruchu, ubytovania a možností trávenia 
voľného času, kde významnú rolu zohráva tiež podpora informačných a turistických kancelárií a 
rôznych združení cestovného ruchu, ktorá bola taktiež poskytovaná v rámci opatrenia.  
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321, 322 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb 

Pre skupinu opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb (opatrenia M321 a 
M322) bol v programe stanovený nasledovný operačný cieľ: 

 Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych 
oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. 

Tento cieľ sa mal napĺňať predovšetkým prostredníctvom: 

 bezpečnejšieho a lepšieho prístupu do vidieckych oblastí; 

 zlepšenia stavu vodovodných a kanalizačných systémov; 

 zavedenia širokopásmového internetu; 

 vytvárania podmienok pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb (lepšie priestory pre 
spolkovú činnosť, prácu s internetom, vzdelávacie aktivity a pod.); 

 realizovania ďalších aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok vidieckeho 
obyvateľstva (rekreačné zóny, amfiteátre, tržnice, autobusové zastávky, cyklotrasy a pod.). 

Uvedený operačný cieľ vychádzal zo SWOT analýzy, ktorá poukázala najmä na nedostatočnú technickú 
infraštruktúru väčšiny vidieckych sídiel, sociálnu izoláciu vidieka, nízku konkurencieschopnosť vidieckej 
ekonomiky a nedostatočne vybudovanú infraštruktúru pre podnikanie na vidieku.  

Skupina opatrení 3.4 pozostáva z nasledujúcich opatrení: 

 M321 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1) 

 M322 Obnova a rozvoj obcí (opatrenie 3.4.2) 
 
Opatrenie M321 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1) 

V rámci opatrenia 321 bola podpora poskytovaná na rekonštrukciu a modernizáciu miestnej 
infraštruktúry, stavieb a objektov spoločenského významu, na investície do objektov podporujúcich 
voľnočasové aktivity a investície do infraštruktúry širokopásmového internetu. 

Realizáciou opatrenia a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 321 prispieť k cieľu osi 3: 
„Zvýšiť zamestnanosť vo vidieckych oblastiach a podporiť rozvoj obcí“.  

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 321 

- vyššie úrovne investícií do zlepšenia infraštruktúry a služieb na 
vidieku, 

- vyššie úrovne investícií do zlepšovania verejných služieb vo 
vidieckych samosprávach, 

- nové investície do budovania infraštruktúry širokopásmového 
internetu. 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- Zabezpečenie chýbajúceho 
občianskeho vybavenia 
súvisiaceho so zlepšením 
životných podmienok 
vidieckeho obyvateľstva 

Rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry (tržnice, 
autobusové zastávky a pod.) 

- Vytvorené podmienky pre 
spolkovú činnosť a pre 
poskytovanie kvalitnejších 
verejných služieb 

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského 
významu (obecný úrad, kultúrny dom, amfiteáter a pod.) 

- Zabezpečenie chýbajúceho 
občianskeho vybavenia v oblasti 
trávenia voľného času na 
vidieku 

Investície do objektov podporujúcich voľnočasové aktivity (detské a 
športové ihriská, rekreačné zóny a pod.) 

- Zavedenie širokopásmového 
internetu 

Investície do infraštruktúry širokopásmového internetu (vytvorenie 
a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane 
zariadení na prenos a zber signálu a pozemných zariadení, 
budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry) 

 
Implementácia plánovaných aktivít  

Opatrenie bolo realizované prostredníctvom dvoch výziev:  

Výzva č. 2009/PRV/09 v termíne od 02.02.2009 do 30.06.2009 pre činnosti: rekonštrukcia a 
modernizácia miestnej infraštruktúry, rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského 
významu a investície do objektov podporujúcich voľnočasové aktivity. 

Bodovacie kritériá použité v uvedenej výzve boli rozdelené na všeobecné (1-4; váha 26%), kvantitatívne 
(5; váha 33%) a kvalitatívne (6-8; 41%): 

1. vidieckosť – hustota obyvateľstva na km2 v obci (1-3 body) a v okrese (1-3 body); 

2. nezamestnanosť v okrese (5 bodov); 

3. členstvo v záujmovom združení právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka alebo 
združenia obcí založených v zmysle §20 písm. b až f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov alebo občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 (3 
body); 

4. kompletnosť a včasnosť predloženia ŽoNFP, požadovanej dokumentácie, vrátane verejného 
obstarávania (12 bodov); 

5. rozpočet projektu na 1 obyvateľa (do rozpočtu projektu pre účely bodovania sa nezahŕňa DPH) 
(33 bodov); 

6. súlad projektu s PHSR (obce, resp. regiónu alebo mikroregiónu, ktorého je obec členom a VÚC) 
schválenej pred vypísaním výzvy (8 bodov); 

7. kvalita projektu a súlad s prioritnými ukazovateľmi (25 bodov);  
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8. projekt rieši odstránenie havarijného stavu alebo živelnej pohromy (8 bodov). 

Výzva č. 2013/PRV/27 v termíne od 19.08.2013 do 30.08.2013 pre činnosti: investície do infraštruktúry 
širokopásmového internetu. V rámci tejto výzvy boli oprávnenými obce nachádzajúce sa na území 
Banskobystrického a Prešovského kraja.  

Pre projekty zamerané na infraštruktúru širokopásmového internetu boli bodovacie kritériá 
nasledovné: 

1. nezamestnanosť v okrese (1-5 bodov); 

2. zabezpečenie pripojiteľnosti domácností k širokopásmovému internetu len použitím 
koncového zariadenia, t. j. bez ďalšieho budovania infraštruktúry (5-9 bodov); 

3. výška oprávnených nákladov projektu na 1 obyvateľa obce (10-25 bodov); 

4. dosiahnutie určitej informačnej rýchlosti budovanej technológie v kbit/s (10-25 bodov); 

5. kvalita projektu (max. 36 bodov).  

Systém výberu projektov bol nastavený k nasmerovaniu investícií do kvalitných projektov, projektov s 
rozpočtom pod určitú stanovenú úroveň, ďalej do rozsahu a kvality plánovaných zlepšení, do okresov 
s nižšou hustotou obyvateľstva a s vyššou mierou nezamestnanosti.  

 
Dosiahnuté výstupy 

Do konca roka 2015 bolo v rámci opatrenia schválených 596 projektov, pričom objem schválených 
finančných prostriedkov predstavoval 93 830 994,29 EUR, čo predstavuje 100%-né kontrahovanie. 
Prostredníctvom 994 platieb sa do konca roka 2015 vyplatilo 93 375 356,18 EUR, čo predstavuje 99%-
né čerpanie. Ukončených bolo 596 projektov v hodnote 93 375 356,18 EUR.  

Tab. č. 321, 322/1: Počet podporených projektov a výška investícií  

Zameranie 
Počet 

podporených 
projektov 

Vyplatené verejné výdavky  
(tis. EUR) 

Celkový objem 
investícií  
(tis. EUR) EPFRV SPOLU 

Iniciatívy v oblasti IKT  88 9 752,40 13 003,20 13 003,20 

Kultúrna a sociálna 
infraštruktúra 

456 53 661,86 71 549,15 71 549,15 

Iné 52 6 617,25 8 823,00 8 823,00 

SPOLU 596 70 031,51 93 375,36  93 375,36 
Zdroj: PPA 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované aktivity 

Vstupy 
(počet schválených projektov, vyplatené 

verejné výdavky, miera podpory, 
priemerná výška podpory na projekt) 

Výstupy 
(počet podporených obcí, celkový objem 

investícií v EUR) 
Sumarizácia hlavných výstupov 

Rekonštrukcia a modernizácia 
miestnej infraštruktúry 

Počet schválených projektov: 18 
Verejné výdavky celkom: 2 359 336,99 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 131 074,28 €  

Počet podporených obcí: 18 
Celkový objem investícií v EUR: 2 359 
336,99 € 

18 projektov zameraných na revitalizáciu 
verejných priestranstiev, autobusových 
zastávok, oddychových zón a parkov, 
rozhlasového systému a pod. 

Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb a objektov 
spoločenského významu 

Počet schválených projektov: 440 
Verejné výdavky celkom: 69 436 280,62 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 157 809,73 € 

Počet podporených obcí: 440 
Celkový objem investícií v EUR: 69 436 
280,62 € 

440 projektov zameraných na 
rekonštrukciu a modernizáciu obecného 
úradu, kultúrneho domu, vytvorenie 
stredísk služieb obyvateľom, rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice, domu smútku a pod. 

Investície do objektov 
podporujúcich voľnočasové 
aktivity 

Počet schválených projektov: 50 
Verejné výdavky celkom: 8 576 533,67 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 171 530,67 € 

Počet podporených obcí: 50 
Celkový objem investícií v EUR: 8 576 
533,67 € 

50 projektov zameraných na výstavbu a 
modernizáciu viacúčelových a detských 
ihrísk, centier voľného času, obecných 
telocviční, športových areálov a pod. 

Investície do infraštruktúry 
širokopásmového internetu 

Počet schválených projektov: 88 
Verejné výdavky celkom: 13 003 204,90 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 147 763,69 €  

Počet podporených obcí: 88 
Celkový objem investícií v EUR: 13 003 
204,90 €  

88 projektov zameraných na zavedenie a 
prevádzkovanie vysokorýchlostného 
internetu  

Spolu 
Počet schválených projektov: 596 
Verejné výdavky celkom: 93 375 356,18 € 

Počet podporených obcí: 596 
Celkový objem investícií v EUR: 93 375 
356,18 € 

- 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvalitatívnymi a 
kvantitatívnymi metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  
 

Zrekonštruovaná a 
zmodernizovaná miestna 
infraštruktúra 

Zabezpečenie potrebného 
občianskeho vybavenia pre 
obyvateľov obcí, priaznivý vývoj 
počtu obyvateľov obcí z pohľadu 
migrácie, znižovanie počtu 
nezamestnaných a miery 
nezamestnanosti  

Realizácia projektov viedla k 
vybudovaniu autobusových 
zastávok, oddychových zón a 
parkov a k ďalším aktivitám, z 
ktorých majú prospech najmä 
samotní obyvatelia jednotlivých 
obcí. Čisté účinky budú následne 
kvantitatívne overené.  

Zrekonštruované a 
zmodernizované stavby a 
objekty spoločenského významu 

Lepšie podmienky pre 
poskytovanie kvalitnejších 
verejných služieb, priaznivý vývoj 
počtu obyvateľov obcí z pohľadu 
migrácie, znižovanie počtu 
nezamestnaných a miery 
nezamestnanosti  

Realizácia projektov viedla k 
rekonštrukcii a modernizácii 
objektov, ktoré sú dôležité z 
hľadiska kvalitného poskytovania 
verejných služieb (obecné úrady, 
strediská služieb obyvateľom), 
prípadne ide o objekty 
spoločenského významu (kultúrne 
domy, domy smútku). Primárny 
význam je pre obyvateľov 
samotných podporených obcí. 
Čisté účinky budú následne 
kvantitatívne overené. 

Vybudované objekty 
podporujúce voľnočasové 
aktivity 

Zvýšenie a zlepšenie možností 
trávenia voľného času na vidieku, 
priaznivý vývoj počtu obyvateľov 
obcí z pohľadu migrácie, 
znižovanie počtu nezamestnaných 
a miery nezamestnanosti  

Realizácia projektov viedla k 
vybudovaniu ihrísk, centier 
voľného času a iných športových 
areálov, čo je dôležité z hľadiska 
atraktivity vidieckych oblastí 
najmä pre mladých ľudí. Čisté 
účinky budú následne 
kvantitatívne overené. 

Zabezpečený prístup k 
infraštruktúre širokopásmového 
internetu 

Zabezpečenie internetového 
pokrytia, nárast používania 
internetu na vidieku 

Realizácia projektov viedla k 
zabezpečeniu prístupu k 
širokopásmovej infraštruktúre pre 
obyvateľov vidieka. Na danú 
aktivitu bola vyhlásená osobitná 
výzva, pričom dôraz bol kladený aj 
na kvalitatívne parametre 
zavádzaných zlepšení. 
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Posúdenie príspevku opatrenia 321 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov 
k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u 
prijímateľov berúc 
do úvahy externé 
činitele, ktoré 
môžu znížiť 
príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

- Zabezpečenie 
chýbajúceho 
občianskeho 
vybavenia súvisiaceho 
so zlepšením 
životných podmienok 
vidieckeho 
obyvateľstva 

 

 X    

Z celkového počtu 
bolo na túto oblasť 
zameraných 
najmenej projektov 
a teda príspevok k 
očakávaným 
zmenám je 
marginálny. 

- Vytvorené podmienky 
pre spolkovú činnosť 
a pre poskytovanie 
kvalitnejších 
verejných služieb 

 

   X  

Na túto oblasť bolo 
zameraných 
najviac projektov s 
najvyšším 
objemom investícií, 
pričom projekty 
prispievajú ku 
kvalitnejšiemu 
poskytovaniu 
verejných služieb z 
hmotného 
hľadiska. Ide 
prednostne o 
základnú 
infraštruktúru obcí, 
ktorá je síce 
potrebná, ale 
nevytvára priestor 
pre ďalšie 
zlepšenia, teda 
nevytvára ďalší 
rozvojový 
potenciál. Jej 
využiteľnosť je v 
prvom rade pre 
samotných 
občanov danej 
obce a dosahy na 
ďalšie cieľové 
skupiny (turisti, 
návštevníci) sú 
minimálne.  

- Zabezpečenie 
chýbajúceho 
občianskeho 
vybavenia v oblasti 

 

   X  

Zvýšili sa možnosti 
trávenia voľného 
času najmä pre 
miestne 
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trávenia voľného času 
na vidieku 

obyvateľstvo a 
zvýšila sa 
atraktivita obcí 
najmä pre mladých 
ľudí.  

- Zavedenie 
širokopásmového 
internetu 

 

   X  

Pokrytie 
internetom na 
vidieku sa značne 
zlepšilo. S ohľadom 
na dostupné 
možnosti v oblasti 
rýchlosti a kvality 
služieb je SR aj 
napriek podpore 
stále na jednej z 
najnižších priečok v 
rámci EÚ.  

 
Plnenie spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 321 (3.4.1) Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Výstup 
Počet podporených obcí 316 596 188,6 

Celkový objem investícií v EUR 93 993 594 93 375 360 99,3 

Výsledok 

Populácia na vidieku 
profitujúca zo zlepšených 
služieb (počet obyvateľov) 

157 813 289 456 183,4 

Rast používania internetu na 
vidieku (počet obyvateľov) 

52 643 208 312 395,7 

Výsledok 

Počet obyvateľov pokrytých 
infraštruktúrou 
širokopásmového internetu 
(prihlásení aj neprihlásení) 

15 000 8 775 58,5 

Zdroj: PPA 

 
Opatrenie M322 Obnova a rozvoj obcí (opatrenie 3.4.2) 

V rámci opatrenia 322 bola podpora poskytovaná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 
vodovodov a kanalizácie, miestnych ciest, lávok a mostov, chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, 
verejných priestranstiev a parkov, a na vybudovanie digitálneho kamerového systému 
pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu 
záznamov. 

Realizáciou opatrenia a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 322 prispieť k cieľu osi 3: 
„Zvýšiť zamestnanosť vo vidieckych oblastiach a podporiť rozvoj obcí“.  

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 322 

- vyššie úrovne investícií do rozvoja efektívnych 
komunikačných a dopravných spojení medzi vidiekom a 
národnými/ medzinárodnými trhmi, 

- vyššie úrovne investícií do tvorby a obnovy technických služieb 
a občianskej vybavenosti vo vidieckych samosprávach. 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- Bezpečnejší a lepší prístup do 
vidieckych oblastí 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej 
infraštruktúry (dopravná infraštruktúra),  

- Zlepšenie stavu vodovodných a 
kanalizačných systémov 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej 
infraštruktúry (vodohospodárska a ďalšia technická infraštruktúra) 

- Lepší vzhľad obcí  Zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky) 

- Zlepšenie bezpečnosti obcí  Investície do technickej infraštruktúry súvisiace so zvýšením 
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 
(montáž kamerových systémov, osvetlenia a iných bezpečnostných 
prvkov) 

 
Implementácia plánovaných aktivít  

Na opatrenie 322 boli v priebehu implementácie vyhlásené dve výzvy:  

Výzva č. 2009/PRV/10 v termíne od 02.02.2009 do 30.06.2009 na činnosti: výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia miestnej technickej infraštruktúry (dopravná infraštruktúra, vodohospodárska a ďalšia 
technická infraštruktúra), zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky).  

Bodovacie kritériá použité v uvedenej výzve boli rozdelené na všeobecné (1-4; váha 26%), kvantitatívne 
(5; váha 33%) a kvalitatívne (6-8; 41%): 

1. vidieckosť – hustota obyvateľstva na km2 v obci (1-3 body) a v okrese (1-3 body); 

2. nezamestnanosť v okrese (5 bodov); 

3. členstvo v záujmovom združení právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka alebo 
združenia obcí založených v zmysle §20 písm. b až f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov alebo občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 (3 
body); 

4. kompletnosť a včasnosť predloženia ŽoNFP, požadovanej dokumentácie, vrátane verejného 
obstarávania (12 bodov); 

5. rozpočet projektu na 1 obyvateľa (do rozpočtu projektu pre účely bodovania sa nezahŕňa DPH) 
(33 bodov); 

6. súlad projektu s PHSR (obce, resp. regiónu alebo mikroregiónu, ktorého je obec členom a VÚC) 
schválenej pred vypísaním výzvy (8 bodov); 

7. kvalita projektu a súlad s prioritnými ukazovateľmi (25 bodov);  

8. projekt rieši odstránenie havarijného stavu alebo živelnej pohromy (8 bodov). 

Výzva č. 2015/PRV/37 v termíne od 13.07.2015 do 31.07.2015 na činnosti: investície do technickej 
infraštruktúry súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných 
priestoroch (montáž kamerových systémov, osvetlenia a iných bezpečnostných prvkov). 

Pre projekty v rámci tejto výzvy boli bodovacie kritériá nasledovné: 

1. nezamestnanosť v okrese (1-5 bodov); 

2. zabezpečenie monitorovania verejných miest a objektov (21-25 bodov); 
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3. výška oprávnených nákladov projektu (22-25 bodov); 

4. dosiahnutie určitej kvality služby v oblasti rozlíšenia snímaného záznamu (10-25 bodov); 

5. kvalita projektu (max. 20 bodov).  

Systém výberu projektov bol nastavený k nasmerovaniu investícií do projektov s rozpočtom pod určitú 
stanovenú úroveň, do kvalitných projektov, ďalej do rozsahu a kvality plánovaných zlepšení, do okresov 
s nižšou hustotou obyvateľstva a s vyššou mierou nezamestnanosti.  

 
Dosiahnuté výstupy 

V rámci opatrenia 322 bolo schválených celkom 748 projektov v hodnote schválených verejných zdrojov 
109 410 433,34 EUR, čo predstavuje 110%-né kontrahovanie. Prostredníctvom 973 platieb bolo 
vyplatených 108 507 982,22 EUR, pričom čerpanie činilo 109%. Ukončených bolo 747 projektov v 
hodnote 108 507 982,22 EUR.  

Tab. č. 321,322/2: Podporené obce a výška investícií podľa oblasti rozvoja 

Oblasť 
rozvoja 

Počet 
schválených 

žiadostí 

Počet obcí, v 
ktorých sa 
uskutočnili 
opatrenia 

Vyplatené verejné výdavky  
(tis. EUR) 

Celkový objem 
investícií  
(tis. EUR) EPFRV SPOLU 

Fyzická 748 667 81 380,98 108 507,98 108 507,98 

Sociálna 0 0 0 0 0 

Hospodárska 0 0 0 0 0 

SPOLU 748 667 81 380,98 108 507,98 108 507,98 

Zdroj: PPA 

Všetky projekty opatrenia 322 boli realizované v oblasti fyzickej revitalizácie obcí. Ide o 
novovybudované a zrekonštruované miestne komunikácie, chodníky, mosty, lávky, kanalizácie, 
vodovody, parky, verejné priestranstvá, prípadne o montáž kamerových systémov. 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy 
(počet schválených 

projektov, vyplatené 
verejné výdavky, miera 

podpory, priemerná výška 
podpory na projekt) 

Výstupy 
(počet podporených obcí, 
celkový objem investícií v 

EUR) 
Sumarizácia hlavných 

výstupov 

Výstavba, 
rekonštrukcia a 
modernizácia 
miestnej 
technickej 
infraštruktúry, 
zlepšenie vzhľadu 
obcí 

Počet schválených 
projektov: 537 
Verejné výdavky celkom: 
93 016 239,01 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
173 214,60 € 

Počet podporených obcí: - 
Celkový objem investícií v 
EUR: 93 016 239,01 € 

537 projektov zameraných 
na rekonštrukciu 
miestnych dopravných 
komunikácií, vodovodu, 
kanalizácie, čističiek 
odpadových vôd a pod. 

Investície do 
technickej 
infraštruktúry 
súvisiace so 
zvýšením 
bezpečnosti a 
prevencie proti 
vandalizmu na 
verejných 
priestoroch  

Počet schválených 
projektov: 210 
Verejné výdavky celkom: 
15 491 743,21 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
73 770,21 € 

Počet podporených obcí: - 
Celkový objem investícií v 
EUR: 15 491 743,21 € 
 

210 projektov zameraných 
na vybudovanie 
monitorovacieho 
kamerového systému 

Spolu 

Počet schválených 
(ukončených) projektov: 
747 
Verejné výdavky celkom: 
108 507 982,22 € 

Počet podporených obcí: 
667 
Celkový objem investícií v 
EUR: 108 507 982,22 € 

- 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvalitatívnymi a 
kvantitatívnymi metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  
 

Zrekonštruovaná a 
zmodernizovaná miestna 
technická infraštruktúra 

Zabezpečenie potrebnej 
technickej infraštruktúry, 
priaznivý vývoj počtu obyvateľov 
obcí z pohľadu migrácie, 
znižovanie počtu nezamestnaných 
a miery nezamestnanosti  

Realizácia projektov viedla k 
vybudovaniu ciest, mostov, 
chodníkov, cyklotrás, vodovodov, 
kanalizácie a pod. Čisté účinky 
budú následne kvantitatívne 
overené.  

Zrekonštruované a 
zmodernizované verejné 
priestranstvá a parky 

Zlepšenie vzhľadu obcí, priaznivý 
vývoj počtu obyvateľov obcí z 
pohľadu migrácie, znižovanie 
počtu nezamestnaných a miery 
nezamestnanosti  

Realizácia projektov viedla k 
vybudovaniu verejného 
osvetlenia, k úprave verejných 
priestranstiev a pod. Čisté účinky 
budú následne kvantitatívne 
overené. 

Vybudovaná infraštruktúra 
prispievajúca k bezpečnosti v 
obciach 

Vyššia bezpečnosť v obciach a 
prevencia proti vandalizmu na 
verejných priestoroch 

Realizácia projektov viedla k 
vybudovaniu kamerového 
systému a s ním súvisiacich 
bezpečnostných prvkov. Na danú 
aktivitu bola vyhlásená osobitná 
výzva, pričom dôraz bol kladený aj 
na kvalitatívne parametre 
zavádzaných zlepšení. 

 
Posúdenie príspevku opatrenia 322 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u 
prijímateľov, berúc 
do úvahy externé 
činitele (ktoré 
môžu znížiť 
príspevok) 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

- Bezpečnejší a lepší 
prístup do vidieckych 
oblastí 

 

   X   

Na túto oblasť bolo 
zameraných najviac 
projektov s 
najvyšším 
objemom investícií. 
Budovanie 
miestnych 
komunikácií je 
jedným z dôležitých 
prvkov z hľadiska 
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dostupnosti a 
rozvoja dopravných 
spojení s 
vidieckymi 
oblasťami. Projekty 
môžu priniesť 
konkrétne efekty 
pre obce, avšak 
dôležitá je aj 
spolupráca medzi 
obcami a tvorba 
synergií medzi 
projektmi z 
hľadiska následnej 
efektívnej 
využiteľnosti 
vybudovaných 
dopravných 
spojení.  

- Zlepšenie stavu 
vodovodných a 
kanalizačných 
systémov 

 

  X   

Ide prednostne o 
základnú 
infraštruktúru obcí, 
ktorá je síce 
potrebná, ale 
nevytvára priestor 
pre ďalšie 
zlepšenia, teda 
nevytvára ďalší 
rozvojový 
potenciál. Jej 
využiteľnosť je v 
prvom rade pre 
samotných 
občanov danej 
obce, pre ktorých 
znamená zlepšenie 
podmienok na 
bývanie. 

- Lepší vzhľad obcí   

 X    

Aktivita bola skôr 
okrajová a bola len 
doplnkom k iným 
hlavným aktivitám 
v rámci projektov.  

- Zlepšenie bezpečnosti 
obcí  

 

  X   

Vplyvom opatrenia 
sa zlepšila 
bezpečnosť na 
verejných 
priestranstvách 
obcí. Účinnosť 
opatrenia však bola 
nižšia v porovnaní s 
vysokými nákladmi. 
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Plnenie spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 322 (3.4.2) Obnova a rozvoj obcí 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 Stav k 31.12.2015 
Plnenie (%) 

 

Výstup 
Počet podporených obcí 550 667 121,3 

Celkový objem investícií v EUR 99 472 733 108 507 980 109,1 

Výsledok 

Populácia na vidieku profitujúca 
zo zlepšených služieb (počet 
obyvateľov) 

161 500 391 404 242,4 

Rast používania internetu na 
vidieku (počet obyvateľov) 

0 0* 0 

* Nevzťahuje sa na daný prípad 

 
Definícia hypotéz pre skupinu opatrení 

Všeobecná hypotéza: Podpora poskytnutá na obnovu a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb 
viedla k zlepšeniu základných služieb a k rozvoju investícií a tým k zvýšeniu atraktivity dotknutých 
vidieckych oblastí ako miest pre život, podnikanie, ale aj z hľadiska návštevnosti. 

Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz pre dané opatrenie (v 
zátvorke je uvedené, ku ktorej hodnotiacej otázke sa daná špecifická hypotéza vzťahuje): 

Hypotézy Ukazovatele Kvalitatívna analýza Kvantitatívna analýza 

Podpora zlepšila 
základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo a 
prispela k obnove a 
rozvoju obcí 
(HO č. 18)  

Počet podporených obcí 
 
Celkový objem investícií 
v EUR 
 
Populácia na vidieku 
profitujúca zo 
zlepšených služieb 

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov, 
monitorovacie údaje 
PPA, dostupné 
štatistické údaje, už 
realizované analýzy, 
štúdie, hodnotenia 

- 

Podpora prispela k 
zvráteniu 
hospodárskeho a 
sociálneho úpadku a 
vyľudňovania vidieka 
(HO č. 18) 

Zmena počtu obyvateľov  
 
Vývoj počtu 
obyvateľstva v 
predproduktívnom a 
poproduktívnom veku 
 
Vývoj počtu 
nezamestnaných a miery 
nezamestnanosti na 
úrovni okresu 

GPSM odhad na úrovni 
okresu 

Podpora zlepšila 
prístup k 
širokopásmovej 
infraštruktúre 
(HO č. 18) 

Rast používania 
internetu na vidieku 
(počet obyvateľov) 
 
Počet obyvateľov 
pokrytých 
infraštruktúrou 
širokopásmového 
internetu (prihlásení aj 
neprihlásení) 

- 
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Testovanie hypotéz 

V rámci hodnotenia opatrení 321 a 322 boli v prvom rade využité údaje zaznamenané v 
monitorovacom systéme PPA, ako aj iné dostupné štatistiky, analýzy a štúdie, na základe ktorých 
uskutočnil hodnotiteľ kvalitatívne hodnotenie uvedených opatrení.  

Pri hodnotení uvedených opatrení bola okrem kvalitatívnych metód použitá metóda GPSM na úrovni 
okresu. Prostredníctvom tejto metódy sa odhadoval vplyv opatrenia na zmenu počtu nezamestnaných 
a miery nezamestnanosti, ako aj na zmenu počtu obyvateľov (populáciu) v jednotlivých okresoch SR v 
porovnaní rokov 2006 (resp. 2007) a 2015. Uvedená metóda bola využitá z dôvodu, že všetky okresy 
sú príjemcami podpory, a teda nebolo možné vytvoriť kontrolnú vzorku, oproti ktorej by sa podporené 
okresy porovnávali. V rámci metódy GPSM bola využitá tzv. „dose-response“ funkcia, čo je možno 
voľne preložiť ako „reakcia na podporu“. Základným predpokladom pre využitie tejto metódy je 
informácia o výške podpory na jednu jednotku (v tomto prípade okres).  

V Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013 sú obce zoradené do skupín podľa 
významu a ich lokalizácie v sídelnom systéme. Vyšpecifikovali sa inovačné póly rastu, záujmové územia 
inovačných pólov rastu a kohézne póly rastu. Ostatné obce sa označujú ako obce mimo inovačných a 
kohéznych pólov rastu.  

Tab. č. 321,322/3: Obce a obyvateľstvo v inovačných a kohéznych póloch rastu podľa NSRR SR na roky 2007-2013 
(rok 2004) 

 
Počet 

obyvateľov 

Podiel 
obyvateľov 

(%) 
Počet obcí 

Podiel obcí 
(%) 

Inovačné póly rastu 2 642 677 49,1 82 2,8 

Kohézne póly rastu 1 819 978 33,8 891 30,8 

Obce, ktoré nie sú pólmi rastu v 
záujmovom území inovačných pólov rastu 

 
266 413 

 
4,9 

 
415 

 
14,4 

Obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo 
záujmového územia inovačných pólov 
rastu 

 
655 754 

 
12,2 

 
1 503 

 
52,0 

SR Spolu 5 384 822 100 2 891 100 
Zdroj: NSRR SR na roky 2007-2013 

Oprávneným žiadateľom v rámci hodnotených opatrení boli obce nezaradené do pólov rastu. V 
programovom období 2007-2013 bolo na Slovensku celkom 1 918 obcí, ktoré nie sú ani inovačnými ani 
kohéznymi pólmi rastu bez ohľadu na ich lokalizáciu (vrátane tých, ktoré ležia v záujmovom území 
inovačných pólov rastu), pričom mimo Bratislavského kraja bolo takýchto obcí 1 882. Cieľom podpory 
PRV SR 2007-2013 bolo teda 1 882 obcí SR, čo predstavuje približne 65% všetkých obcí, v ktorých žije 
takmer 900 tis. obyvateľov (17% obyvateľov SR).  

V prípade oboch opatrení bola maximálna výška podpory na jeden projekt individuálna, nakoľko sa 
odvíjala od počtu obyvateľov danej podporenej obce. Maximálna suma podpory bola 1 000,- EUR na 
jedného obyvateľa obce v súčte za obe opatrenia. Uvedené platilo pre projekty zamerané na 
rekonštrukciu a modernizáciu miestnej infraštruktúry, stavieb a objektov spoločenského významu a 
investície do objektov podporujúcich voľnočasové aktivity (opatrenie 321) a projekty zamerané na 
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu miestnej technickej infraštruktúry a zlepšenie vzhľadu obcí 
(opatrenie 322).  

Pri bodovaní projektov bola jedným z kľúčových kritérií výška rozpočtu na 1 obyvateľa obce. V rámci 
oboch opatrení bola pritom stanovená maximálna úroveň rozpočtu na obyvateľa, pri ktorej bolo možné 
získať za dané kritérium určité bodové zvýhodnenie. V prípade, že si obec podala len 1 projekt (v rámci 
opatrenia 321 alebo 322), najviac bodov (až 33 bodov) bolo možné získať za rozpočet nižší alebo rovný 
300,- EUR/obyvateľ. Žiadne bodové zvýhodnenie žiadateľ nezískal v tom prípade, ak bol rozpočet nad 
800,- EUR/obyvateľ. V prípade, ak si žiadateľ podal 1 projekt pre každé opatrenie (321 aj 322), v tom 
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prípade maximálny počet bodov získal za rozpočet projektu v opatrení 321 menší, resp. rovný 100,- 
EUR/obyvateľ a v opatrení 322 menší, resp. rovný 200,- EUR/obyvateľ. Žiadne body žiadateľovi neboli 
pridelené v prípade, že rozpočet v opatrení 321 presiahol 300,- EUR/obyvateľ a v opatrení 322 bol viac 
než 500,- EUR/obyvateľ. 

Mimo toho, pre projekty zamerané na investície do infraštruktúry širokopásmového internetu 
(opatrenie 321) bola stanovená maximálna výška podpory na jeden projekt z verejných zdrojov 151 
500,- EUR a pre projekty zamerané na investície do technickej infraštruktúry súvisiace so zvýšením 
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (opatrenie 322) bola maximálna 
výška oprávnených výdavkov na 1 projekt 200 000,- EUR. 

 
Opatrenie 321 

V rámci opatrenia 321 bolo podporených 596 obcí, čo predstavuje 31,7% oprávnených žiadateľov. Čo 
sa týka plnenia spoločných monitorovacích ukazovateľov, cieľový ukazovateľ výstupu tak bol naplnený 
na 188,6%. Celkové investície činili 93 375,36 tis. EUR, pričom priemerná výška podpory na obec bola 
približne 156 670,- EUR. O uvedené opatrenie bol zo strany žiadateľov enormný záujem, o čom svedčí 
celkový počet prijatých ŽoNFP (718) a tiež výška žiadaného príspevku, ktorá tvorila až 127% z 
finančného limitu na toto opatrenie. Pri konečnom počte uzatvorených zmlúv (596) tak bolo 
dosiahnuté 100%-né kontrahovanie a tiež podobná úroveň čerpania.  

Tab. č. 321,322/4: Schválené projekty opatrenia 321 podľa krajov 

Kraj 
Počet 

podporených 
obcí 

Počet 
obyvateľov 

podporených 
obcí 

Celkové 
investície 

v kraji 
(EUR) 

Priemerná výška 
investícií 

na podporenú obec 
(EUR) 

Priemerná výška 
investícií na 
obyvateľa 

podporenej obce 
(EUR/obyvateľ) 

Trnavský 44 34 552 9 071 
346,73 

206 166,97 262,54 

Trenčiansky 56 36 105 10 579 
031,96 

188 911,29 293,01 

Nitriansky 61 40 744 12 369 
151,49 

202 772,98 303,58 

Žilinský 53 30 637 8 081 
297,77 

152 477,32 263,78 

Banskobystrický 147 55 377 18 712 
590,59 

127 296,53 337,91 

Prešovský 158 62 688 22 481 
818,25 

142 289,99 358,63 

Košický 77 39 780 12 080 
119,39 

156 884,67 303,67 

SR spolu 596 299 883 93 375 
356,18 

156 670,06 311,37 

Zdroj: PPA, prepočty hodnotiteľa 

Vysoké počty podporených obcí v prípade Banskobystrického a Prešovského kraja a s tým spojené 
vysoké celkové investície v týchto krajoch SR sú spôsobené najmä tým, že druhá výzva v rámci 
opatrenia 321 (výzva č. 2013/PRV/27) zameraná na investície do infraštruktúry širokopásmového 
internetu bola určená len pre obce nachádzajúce sa na území týchto dvoch krajov. Celkový počet 
projektov s týmto zameraním bol 88, z toho 54 bolo realizovaných v Banskobystrickom a 34 v 
Prešovskom kraji. Výška celkových verejných výdavkov na výstavbu širokopásmovej infraštruktúry v 
rámci uvedených 88 projektov činila 13 003 204,90 EUR. Aj napriek vysokým počtom projektov a 
vysokým celkovým investíciám v týchto dvoch krajoch je priemerná výška podpory na jednu obec 
najnižšia zo všetkých krajov. Dôvodom je najmä schválenie veľkého počtu projektov s nižším objemom 
schválených finančných prostriedkov.  
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Z celkového počtu podporených projektov bolo najviac zameraných na oblasť kultúrnej a sociálnej 
infraštruktúry. Táto oblasť sa týka projektov, u ktorých bol prevažujúci typ aktivity rekonštrukcia a 
modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu (74%), prípadne rekonštrukcia a 
modernizácia miestnej infraštruktúry (3%). Jedná sa napríklad o rekonštrukciu obecných úradov, 
kultúrnych domov, domov smútku, miestneho rozhlasu, amfiteátra a pod. Projekty v oblasti IKT tvorili 
takmer 15% všetkých projektov v rámci opatrenia a zahŕňali investície zamerané na vytvorenie a 
zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre. Projekty zamerané na ostatné oblasti tvorili 
takmer 8% všetkých projektov. Išlo najmä o investície do objektov podporujúcich voľnočasové aktivity, 
ako napr. výstavba multifunkčného športového areálu, rekonštrukcia obecnej telocvične, viacúčelového 
športového ihriska, rekonštrukcia obradnej siene a pod. 

Všetky uvedené aktivity do určitej miery prispievajú k zlepšeniu kvality života na vidieku a k rozširovaniu 
existujúcich možností, a to tak pre miestne obyvateľstvo, ako aj pre návštevníkov dotknutých obcí. Tieto 
pozitívne efekty sa tak podľa údajov monitoringu PPA dotknú 289 456 obyvateľov obcí nachádzajúcich 
sa mimo pólov rastu. Účelovosť opatrenia tak pri tomto výsledkovom ukazovateli dosiahla 183,4%. Širší 
vplyv týchto zmien kvantifikovali samotní beneficienti až na viac než 1,9 mil. osôb, ktoré zahŕňajú aj 
návštevníkov daných obcí, ktorí do istej miery môžu tiež profitovať zo zlepšených služieb.  

Tab. č. 321,322/5: Zameranie projektov opatrenia 321 a populácia na vidieku profitujúca zo zlepšených služieb 

Zameranie projektu 
Počet 

podporených 
obcí 

Celkové verejné 
výdavky  

(EUR) 

Počet osôb, ktoré majú 
úžitok z vylepšených 

služieb  
(r. 2015) 

Rekonštrukcia a modernizácia 
miestnej infraštruktúry 18 2 359 336,99 11 961 

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
a objektov spoločenského významu 440 69 436 280,62 224 313 

Investície do objektov podporujúcich 
voľnočasové aktivity 50 8 576 533,67 33 902 

Investície do infraštruktúry 
širokopásmového internetu 88 13 003 204,90 19 280 

Spolu 596 93 375 356,18 289 456 
Zdroj: PPA  

 
Investície do infraštruktúry širokopásmového internetu 

Z celkového počtu schválených a ukončených projektov daného opatrenia bolo v 444 projektoch 
vytvorené miesto pre používanie internetu, či už v priestoroch obecného úradu, kultúrneho domu, v 
centrách voľného času a pod. Skutočný počet osôb, ktoré tak majú prospech zo zavedenia internetu 
činí 208 312 (v roku 2015), čo znamená naplnenie ukazovateľa výsledku spojeného s rastom používania 
internetu vo vidieckych oblastiach na 395,7%. Na jedno vytvorené miesto pre používanie internetu tak 
pripadá približne 469 osôb. Okrem toho sa v rámci opatrenia sledoval aj počet osôb pokrytých 
infraštruktúrou širokopásmového internetu, pričom v tomto prípade išlo o celkový počet prihlásených 
aj neprihlásených užívateľov, ktorý činil 8 775 osôb, čo znamená naplnenie ukazovateľa výsledku na 
58,5%.  

Zavedenie internetu bolo vo väčšine prípadov spojené s rekonštrukciou a modernizáciou objektov a 
stavieb. Výzva zameraná na samotné investície do infraštruktúry širokopásmového internetu bola 
určená len pre obce nachádzajúce sa v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Na území týchto dvoch 
krajov sa nachádza najviac obcí s osídlením do 500 obyvateľov, čo poukazuje na vysoký stupeň 
vidieckosti osídlenia. Zároveň ide o tzv. „biele miesta“, teda miesta bez internetového pokrytia, ktoré 
navyše nie sú zaujímavé pre komerčných poskytovateľov internetových služieb. Tieto kraje boli pre 
podporu vybrané na základe analýzy dostupnosti a využívania širokopásmového prístupu na Slovensku, 
ktorá bola vykonaná v rokoch 2008 a 2009.  
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Na budovanie infraštruktúry vo vidieckych oblastiach bola navyše využitá časť dodatočných 
prostriedkov, ktoré pre Slovensko vyplynuli z tzv. Európskeho plánu hospodárskej obnovy (European 
Economic Recovery Package) a zdravotnej previerky (Health Check). Na infraštruktúru 
širokopásmového internetu bolo v rámci Recovery Package (RP) a Health Check (HC) vyčlenených 5 
mil. EUR z prostriedkov EÚ. Z celkového počtu projektov opatrenia 321 bolo v rámci RP a HC 
schválených 45 projektov v sume 6 667 096,84 EUR, z toho 5 000 322,61 EUR bolo vyplatených z 
prostriedkov EÚ. Kvantifikáciu výstupových ukazovateľov pre RP a HC uvádza nasledujúca tabuľka 
(uvedené počty a sumy sú súčasťou spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ pre opatrenie 321). 

Tab. č. 321,322/6: Ukazovatele výstupu a výsledku opatrenia 321v rámci dodatočnej podpory RP a HC 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Výstup 

Počet podporených obcí 44 45 102,27 

Celkový objem investícií v tis. 
EUR 

6 666,67 6 667,1 100,01 

Výsledok 
Rast používania internetu na 
vidieku (počet obyvateľov) 11 000 8 135 73,95 

Zdroj: PPA  

 
Kvantitatívna analýza 

V rámci opatrenia 321 a 322 sa tiež sledovalo niekoľko špecifických ukazovateľov, ako napr. vývoj 
nezamestnanosti (počet nezamestnaných, miera nezamestnanosti), prípadne zmena počtu 
obyvateľov, pričom bola použitá kvantitatívna analýza metódou GPSM. Uvedené ukazovatele sa na 
základe dostupných údajov analyzovali na úrovni okresu v porovnaní rokov 2006 a 2015.  

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplynulo, že vplyv opatrenia 321 na počet nezamestnaných bol 
pozitívny len v prípade, ak výška podpory na okres presiahla 4 mil. EUR. Pri celkovom objeme 
vyplatených verejných výdavkov na opatrenie (93 375,36 tis. EUR) a pri počte okresov SR (79) pripadá 
na jeden okres podpora v rámci opatrenia vo výške necelých 1,2 mil. EUR. Z toho vyplýva, že vplyv 
opatrenia na nezamestnanosť bol nízky, nakoľko okresov s podporou nad 4 mil. EUR bol len minimálny 
počet.  

Rovnaká situácia je aj v prípade vplyvu opatrenia na mieru nezamestnanosti, kde sa pozitívne efekty v 
podobe poklesu miery nezamestnanosti vidieckeho obyvateľstva prejavia len pri podpore vyššej ako 4 
mil. EUR na okres. Efekty PRV na uvedené ukazovatele sa tak prejavia až pri väčších sumách podpory.  

Čo sa týka vplyvu opatrenia 321 na populáciu (zmena v počte obyvateľov na okres v rokoch 2007-2015), 
z kvantitatívnej analýzy vyplynul mierne pozitívny vplyv na populáciu v prípade, že podpora bola vo 
výške 500 tis. – 2 mil. EUR. Pri príliš nízkej podpore alebo naopak, ak je podpora na úrovni 2 – 4,5 mil. 
EUR, vplyv opatrenia je negatívny, čiže dochádza k odlivu obyvateľstva z vidieckych oblastí. Ako bolo 
uvedené vyššie, priemerná výška podpory na okres bola vo výške 1,2 mil. EUR, a teda možno 
predpokladať pozitívne efekty opatrenia na zmenu počtu obyvateľov.  

  
Opatrenie 322 

V rámci opatrenia 322 bolo prostredníctvom 747 ukončených projektov podporených celkom 667 obcí, 
čo predstavuje 35,4% oprávnených žiadateľov. Cieľový ukazovateľ výstupu bol v tomto prípade 
naplnený na 121,3%. Celkový objem investícií bol 108 507,98 tis. EUR. Priemerná výška podpory na 
obec tak činila približne 162 680,- EUR. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade bol o toto opatrenie 
veľký záujem, o čom svedčí počet prijatých ŽoNFP (1 004) a celkový žiadaný príspevok vo výške viac 
než 145 mil. EUR, t. j. 146% z celkového limitu na toto opatrenie. 
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Tab. č. 321,322/7: Schválené projekty opatrenia 322 podľa krajov 

Kraj 
Počet 

podporených 
obcí 

Počet 
obyvateľov 

podporených 
obcí 

Celkové 
investície 

v kraji 
(EUR) 

Priemerná výška 
investícií 

na podporenú 
obec 
(EUR) 

Priemerná výška 
investícií na 
obyvateľa 

podporenej obce 
(EUR/obyvateľ) 

Trnavský 76 70 016 13 889 
277,31 

182 753,65 198,37 

Trenčiansky 61 37 683 9 769 
995,91 

160 163,87 259,27 

Nitriansky 95 59 998 14 064 
062,85 

148 042,77 234,41 

Žilinský 60 37 443 9 938 
154,44 

165 635,91 265,42 

Banskobystrický 145 71 450 23 214 
988,17 

160 103,37 324,91 

Prešovský 130 63 787 19 138 
376,94 

147 218,28 300,04 

Košický 100 62 754 18 493 
126,60 

184 931,27 294,69 

SR spolu 667 403 131 108 507 
982,22 

162 680,63 269,16 

Zdroj: PPA, prepočty hodnotiteľa 

Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Banskobystrického (21%), Prešovského (18%) a 
Košického kraja (17%). Z hľadiska typu aktivít bola väčšina projektov zameraná na výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry (cesty, mosty, chodníky, cyklotrasy a pod.) a 
tiež na investície do kamerových systémov, pričom jednotlivé projekty boli vo väčšine prípadov 
zamerané na kombináciu viacerých aktivít.  

Skvalitnenie miestnej cestnej infraštruktúry a s tým spojená lepšia dopravná dostupnosť vidieckych 
oblastí je jedným z prvkov prispievajúcich k zvýšeniu kvality života na vidieku. Pozitívne efekty, ku 
ktorým dôjde v dôsledku opatrenia, sa podľa údajov monitoringu PPA dotknú 391 404 obyvateľov 
podporených obcí. Účelovosť opatrenia tak pri tomto výsledkovom ukazovateli dosiahla 242,4%. 
Priemerný počet obyvateľov pripadajúcich na jeden projekt činí 524 obyvateľov. Plánovaný počet osôb, 
ktoré budú mať prospech z jednotlivých projektov, kvantifikovali samotní beneficienti až na viac než 
2,6 mil. osôb. 

Aj v rámci opatrenia 322 bola uskutočnená kvantitatívna analýza metódou GPSM pre posúdenie vplyvu 
opatrenia na počet nezamestnaných, mieru nezamestnanosti a populáciu. Z výsledkov analýzy 
vyplynulo, že vplyv opatrenia na počet nezamestnaných bol pozitívny v prípade, že výška podpory na 
okres bola vyššia než 2 mil. EUR. Pri celkovom objeme vyplatených verejných výdavkov na opatrenie 
(108 507,98 tis. EUR) a pri počte okresov SR (79) pripadá na jeden okres podpora vo výške takmer 1,4 
mil. EUR. Ešte lepšie výsledky boli dosiahnuté v prípade vplyvu opatrenia 322 na mieru 
nezamestnanosti, kde sa pozitívne efekty prejavia už pri podpore vyššej ako 1,8 mil. EUR. Z toho 
vyplýva vyššia efektivita opatrenia 322 v porovnaní s opatrením 321 pri posúdení vplyvu na počet 
nezamestnaných a mieru nezamestnanosti. Navyše čo sa týka vplyvu opatrenia 322 na populáciu, efekt 
je kontinuálne pozitívny pri akejkoľvek výške podpory.  

 
Porovnanie s opatrením 321 a 322 pre prístup LEADER 

V rámci opatrenia 321 bolo zrealizovaných 768 projektov prostredníctvom prístupu LEADER, pričom 
väčšina projektov bola zameraná na investície do objektov podporujúcich voľnočasové aktivity a tiež 
do stavieb a objektov spoločenského významu. Celkové vyplatené verejné výdavky boli vo výške 26 
817 925,63 EUR. Priemerná výška podpory na projekt tak činila približne 34 919,- EUR. Najviac 
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projektov bolo realizovaných v Prešovskom a Nitrianskom kraji (po 20%), nasledoval Banskobystrický 
kraj (17%) a Košický kraj (14%).  

V rámci opatrenia 322 bolo zrealizovaných 634 projektov, pričom celkové vyplatené verejné výdavky 
boli vo výške 22 303 656,38 EUR. Priemerná výška podpory na projekt bola 35 179,- EUR. Najviac 
projektov bolo zameraných na dopravnú infraštruktúru (najmä chodníky, cyklotrasy, prípadne cesty a 
mosty). Väčšina projektov bola schválená do Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja (po 19%) a ďalej do 
Prešovského kraja (17%). 

V rámci integrovaných stratégii rozvoja územia  boli teda prostredníctvom opatrenia 321 a 322 
podporené najmä služby, dopravná infraštruktúra a obnova stavieb v obciach, na ktorých participovalo 
viac obyvateľov ako v územiach mimo MAS. 

Tab. č. 321,322/8: Ukazovatele výsledku pre projekty implementované prostredníctvom LEADER 

Ukazovateľ Cieľ 
Stav k 

31.12.2015 
Plnenie 

Počet obyvateľov, ktorí majú úžitok zo zlepšených 
služieb* 

- 
483 064  
(op. 321) 

- 

- 
494 315  
(op. 322) 

- 

Rozšírenie internetu vo vidieckych oblastiach* - 35 914 - 

Zdroj: PPA 
*Ciele nie sú stanovené na úrovni programu 

Na základe výsledkov zistených prostredníctvom kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy v rámci opatrení 
321 a 322 pristúpil hodnotiteľ k zodpovedaniu hodnotiacich otázok.  

HO č. 18: Ako a do akej miery prispelo opatrenie k zlepšeniu kvality života beneficientov?  

Hodnotiace kritériá: 

 podporené aktivity zvýšili atraktivitu dotknutých vidieckych oblastí, 

 podmienky bývania a miestne služby boli udržané alebo zlepšené (infraštruktúra a voľnočasové 
aktivity), 

 poskytované služby prispeli k zvráteniu hospodárskeho a sociálneho úpadku a vyľudňovania 
vidieka. 

 
Ukazovatele: 

Dosahový ukazovateľ: 

 tvorba pracovných miest. 

Špecifické ukazovatele: 

 zmena počtu obyvateľov, 

 vývoj počtu obyvateľstva v predproduktívnom veku (0-14 rokov), 

 vývoj počtu obyvateľstva v poproduktívnom veku (nad 65 rokov), 

 vývoj počtu nezamestnaných v obci, 

 vývoj príjmov obce. 

Výsledkové ukazovatele:  

 populácia na vidieku profitujúca zo zlepšených služieb, 

 rast používania internetu na vidieku. 
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Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Kvantifikácia základných ukazovateľov výstupu pre opatrenie 321 uvádza cieľ 316 podporených obcí 
pri celkovom objeme investícií 93 993,59 tis. EUR. Skutočný počet podporených obcí v rámci opatrenia 
bol 596, čo je o 88,6% viac než je stanovená cieľová hodnota. Ukazovateľ výstupu spojený s celkovou 
výškou investícií bol naplnený na 99,3%. Priemerná výška podpory na jednu obec tak v rámci opatrenia 
321 činila približne 156 670,- EUR. Úrovne kontrahovania a čerpania dosahujú 100%.  

Pri opatrení 322 bolo cieľom podporiť 550 obcí pri celkovom objeme investícií 99 472,73 tis. EUR. V 
skutočnosti bolo podporených 667 obcí prostredníctvom 747 ukončených projektov, čo je o 21,3% viac 
než je stanovená cieľová hodnota. Rovnako výška investícií bola prekročená o 9,1%, pričom úroveň 
kontrahovania aj čerpania tak dosiahli takmer 110%. Priemerná výška podpory na jednu obec v rámci 
opatrenia 322 činila približne 162 680,- EUR.  

Z pohľadu zvýšenia kvality života je dôležitá kvantifikácia výsledkových ukazovateľov oboch opatrení. 
Všetky uskutočnené aktivity majú v prvom rade prispievať k zlepšeniu služieb a vybavenosti pre 
miestne obyvateľstvo, k zvýšeniu atraktivity vidieckych oblastí, a tiež k zvráteniu hospodárskeho a 
sociálneho úpadku vidieka. Jednotlivé služby sú určené najmä pre miestne obyvateľstvo, ktoré by z 
nich malo mať najväčší prospech. Z toho dôvodu sa v rámci oboch opatrení sledovala populácia na 
vidieku profitujúca zo zlepšených služieb. Cieľová hodnota pri tomto ukazovateli v rámci opatrenia 321 
bola na úrovni 157 813 obyvateľov, pričom dosiahnutý výsledok činil 289 456 obyvateľov (183,4% 
plnenie). Pri opatrení 322 bolo cieľom 161 500 obyvateľov profitujúcich zo zlepšení, pričom skutočný 
dosiahnutý výsledok bol 391 404 obyvateľov (242,4%). V oboch prípadoch tak boli cieľové hodnoty 
vysoko prekročené.  

Keďže jednou z dôležitých aktivít v rámci opatrenia 321 bola tiež podpora infraštruktúry 
širokopásmového internetu, v rámci výsledkových ukazovateľov sa sledoval aj rast používania 
internetu na vidieku (plnenie cieľa na 395,7%). Zavádzanie internetu a s tým spojené budovanie 
infraštruktúry je jedným z kľúčových prvkov pre udržanie populácie na vidieku (najmä mladých ľudí), 
pre zabezpečenie prístupu k informáciám, pre rozvoj zamestnanosti a konkurencieschopnosti 
hospodárskych subjektov pôsobiacich na vidieku, a teda pre zlepšovanie celkovej kvality života na 
vidieku. Zlepšenie prístupu k internetu je dôležité pre zlepšenie lokálnej infraštruktúry, ktorá prispieva 
k zmierňovaniu hospodárskeho a sociálneho úpadku aj tých najmenších obcí nachádzajúcich sa mimo 
pólov rastu.  

Výsledky kvantitatívnej analýzy ukazujú, že účinok opatrení 321 a 322 na nezamestnanosť bol pozitívny 
až pri vyšších sumách podpory. Najmä v opatrení 321 boli pozitívne efekty na počet nezamestnaných 
a mieru nezamestnanosti dosiahnuté len v prípade podpory vyššej ako 4 mil. EUR na okres, čo bolo vo 
väčšine okresov nereálne, nakoľko priemerná výška podpory na okres v rámci opatrenia bola 1,2 mil. 
EUR. V rámci opatrenia 322 boli výsledky priaznivejšie, nakoľko pozitívne efekty sa prejavili už pri 
podpore nad 2 mil. EUR (počet nezamestnaných), resp. 1,8 mil. EUR (miera nezamestnanosti), pričom 
priemerná výška podpory na okres v tomto opatrení bola 1,4 mil. EUR. V prípade vplyvu na zmenu 
počtu obyvateľov boli efekty mierne pozitívne, a to v prípade opatrenia 321 pri podpore 500 tis. – 2 
mil. EUR a pri opatrení 322 bol efekt kontinuálne pozitívny pri akejkoľvek výške podpory.  

Z výsledkov kvantitatívnej analýzy vyplynulo, že pre zvýšenie kvality života na vidieku je dôležitá 
kombinácia viacerých aktivít a služieb, ktoré udržia ľudí na vidieku a vytvoria im vhodné podmienky na 
bývanie, podnikanie, trávenie voľného času a pod. Vychádza sa pritom z toho, že pozitívny vplyv 
opatrení na sledované ukazovatele bol dosiahnutý len pri vysokých sumách podpory na okres, a teda 
pri kumulácii zdrojov. 

Aj napriek pomerne dobrému naplneniu sledovaných ukazovateľov je najdôležitejším prvkom z 
pohľadu hodnotenia kvality života uvedomenie si samotných obyvateľov jednotlivých podporených 
obcí, aký prínos pre nich majú uskutočnené aktivity a zlepšenia a ako tieto kombinované efekty 
zlepšujú ich celkovú kvalitu života. Práve obyvatelia vidieka sú tými, ktorí v značnej miere ovplyvňujú 
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jeho rozvoj. Podpora v rámci takýchto a podobných opatrení im má uľahčiť a skvalitniť život na vidieku, 
ktorý sa vyznačuje viacerými nevýhodami v porovnaní so životom v mestských oblastiach, medzi ktoré 
patrí napr. slabšia občianska vybavenosť, menej rozvinuté odvetvie služieb, nízky prístup k 
širokopásmovému internetu, odľahlosť a okrajová poloha mnohých obcí a pod. V tomto ohľade je preto 
potrebný podobný typ podpory, ale dôležitá je najmä kombinácia viacerých aktivít, ktoré budú spojené 
s vysokou mierou využiteľnosti a budú prinášať konkrétne efekty pre obce a budú vytvárať ďalší 
rozvojový potenciál.  

HO č. 20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Nakoľko obe opatrenia prispievajú k zlepšeniu základnej infraštruktúry, občianskej vybavenosti, k 
poskytovaniu kvalitnejších verejných a ďalších služieb v rámci jednotlivých obcí, jedným z nepriamych 
účinkov oboch opatrení je vplyv na ostatné oblasti rozvoja vidieka, akými je napr. vidiecky cestovný 
ruch a s tým spojený nárast počtu návštevníkov vidieckych oblastí. Samotní beneficienti kvantifikovali 
počet osôb, ktoré majú prospech z uskutočnených aktivít v prípade opatrenia 321 na viac než 1,9 mil. 
osôb a v prípade opatrenia 322 až na 2,6 mil. osôb, ktorými sú primárne návštevníci daných vidieckych 
oblastí. Pre nich sa zlepší najmä dostupnosť vidieckych oblastí, ale tiež možnosti trávenia času na 
vidieku. Opatrenia tak vytvárajú priestor pre synergie s inými opatreniami programu, najmä v oblasti 
diverzifikácie.  

Opatrenia okrem toho vytvárajú veľa možností z hľadiska využitia nástrojov spolupráce v území. V 
budúcnosti je potrebné vytvárať synergie medzi jednotlivými projektmi, čo je možné dosiahnuť napr. 
aj prostredníctvom spájania individuálnych nezávislých projektov jednotlivých obcí a ich vzájomnej 
spolupráce a podporu poskytovať cez efektívne nástroje spolupráce, akými sú napr. miestne akčné 
skupiny a LEADER. Je teda potrebné uprednostniť projekty prispievajúce k rozvoju celého územia a nie 
jednej individuálnej obce.  
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331 Vzdelávanie a informovanie  

Pre opatrenie M331 Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3) bol v programe stanovený nasledovný 
operačný cieľ:  

 Skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na 
vidieku. 

Tento cieľ sa mal napĺňať predovšetkým prostredníctvom: 

 vytvárania predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty v rámci 
relevantných opatrení programu; 

 poskytovania potrebných vedomostí, zručností a informácií pre: 

 zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore; 

 poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania; 

 využívanie informačných a komunikačných technológií;  

 trvalú udržateľnosť životného prostredia, tradičné vidiecke postupy, remeslá a kvalitné 
lokálne výrobky; 

 manažment podnikov, ktoré svoju činnosť diverzifikujú do nepoľnohospodárskych 
oblastí; 

 realizáciu zámerov obcí v záujme svojho rozvoja s cieľom zatraktívnenia vidieckeho 
priestoru a zvýšenia kvality života na vidieku; 

 zástupcov obcí v rámci aktivít zameraných na trvaloudržateľnosť a renováciu kultúrnej, 
prírodnej krajiny a rozvoj obcí; 

 vznik medzisektorových partnerstiev, PPP a záujmových združení. 

Operačný cieľ opatrenia vychádzal zo SWOT analýzy a definovaných potrieb, na základe ktorých 
vidiecke regióny disponujú málo rozvinutými kapacitami ľudských zdrojov a manažmentu pri plánovaní 
a realizácii rozvojových projektov na vidieku prostredníctvom prístupu zdola nahor. Podľa SWOT 
analýzy vidiecka populácia disponuje nedostatočnou odbornosťou a informovanosťou, nedostatočným 
tempom inovácií a tvorbou rozvojových projektov. 

Z uvedených dôvodov bolo zadefinované zameranie opatrenia: získavanie, prehlbovanie, inovácie 
vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV. Tematické 
zameranie vzdelávacích a informačných aktivít spolufinancovaných v rámci opatrenia 331 z PRV SR 
2007-2013 zahŕňalo nasledovné oblasti: ekonomika podnikateľského subjektu, manažment kvality, 
obnova a rozvoj vidieka, ochrana životného prostredia, vzdelávanie v oblasti informačných technológií, 
internetizácia, zavádzanie informačných technológií, zavádzanie nových metód a nástrojov práce a 
riadenie vo vidieckom priestore, prístup LEADER, ostatné.  

Toto opatrenie podporuje efektívne vykonávanie ostatných opatrení programu v osi 3 a maximalizuje 
hodnotu finančných investícií. Synergicky nadväzuje na opatrenie M111 Vzdelávanie a informačné 
aktivity z osi 1 a rozširuje priestor pre podnikateľské subjekty na vidieku. 

Rozvoj kvalifikácie, vedomostí a zručností vidieckeho obyvateľstva sa mal prejaviť v zlepšení sociálnych 
podmienok a kvality života obyvateľov vidieckych oblastí a mal tiež vytvoriť predpoklady pre rozvojové 
investície a diverzifikáciu vidieckej ekonomiky do rôznych oblastí.  

Realizáciou opatrenia a dosiahnutím stanovených výstupov malo opatrenie 331 prispieť k cieľu osi 3: 
„Zvýšiť zamestnanosť vo vidieckych oblastiach a podporiť rozvoj obcí“.  

Na základe vyššie uvedeného bol hodnotiteľom zadefinovaný koncepčný model zobrazujúci vzťah 
medzi potrebami a očakávanými zmenami vo vzťahu k identifikovaným potrebám, na ktoré opatrenie 
odpovedá plánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané zmeny dosiahnuť.  
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa k 
opatreniu 331 

- nové investície do zabezpečenia vzdelávania, ktoré 
poskytne obyvateľom vidieka, predovšetkým nižšieho veku, 
žiadané odborné zručnosti, 

- zlepšenie prístupu k informáciám a k novým a inovačným 
technológiám prostredníctvom podpory vzdelávacích a 
informačných služieb. 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- rozšírené odborné vedomosti a 
zručnosti vidieckej populácie 

Vzdelávanie a informovanie v rámci hore uvedeného tematického 
zamerania pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy, 
ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje os 3  

- implementácia rozvojových 
projektov podnikateľskými 
subjektmi a subjektmi verejnej 
správy v rámci ostatných opatrení 
osi 3 

 
Implementácia plánovaných aktivít  

Opatrenie 331 bolo realizované prostredníctvom 4 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (ŽoNFP):  

 výzva č. 2008/PRV/02 v termíne od 15.03.2008 do 30.05.2008;  

 výzva č. 2008/PRV/02 v termíne od 02.09.2008 do 17.04.2009;  

 výzva č. 2009/PRV/12 v termíne od 15.07.2009 do 05.03.2010;  

 výzva č. 2013/PRV/33 v termíne od 16.12.2013 do 30.12.2013.  

V rámci uvedených výziev neboli stanovené bodovacie kritéria pre výber projektov vzdelávania. 
Projekty sa schvaľovali na základe predloženého obsahového námetu vzdelávacej aktivity, pričom 
obsahové námety mali žiadatelia možnosť predkladať na základe výziev vyhlásených spravidla niekoľko 
mesiacov pred samotnou výzvou na predloženie ŽoNFP v rámci opatrenia. 
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Dosiahnuté výstupy 

K 31.12.2015 bolo schválených 183 projektov v hodnote 11 961 294,59 EUR, čo predstavuje 94%-né 
kontrahovanie. Ku koncu roka 2015 sa prostredníctvom 331 platieb vyplatilo 11 172 938,69 EUR, teda 
čerpanie predstavuje 87%. Celkovo bolo ukončených 183 projektov v hodnote 11 172 938,69 EUR.  

Tab. č. 331/1: Účastníci a absolvované dni podľa obsahu vzdelávacích a informačných aktivít k 31.12.2015 

Obsah činnosti 
Počet 

účastníkov 

Počet 
účastníkov (bez 

viacnásobnej 
účasti) 

Počet 
absolvovaných 

dní školenia 
(osobodní) 

Vyplatené verejné 
výdavky (tis. EUR) 

EPFRV SPOLU 

Ekonomika 
podnikateľského subjektu 
(manažment, marketing, 
legislatíva, administratíva) 

1 757  1 074 4 981,63 1 565,78 2 108,36 

Manažment kvality 373 196 707,00 185,27 247,03 

Obnova a rozvoj vidieka 4 422 2 438 3 882,70 2 257,85 3 010,46 

Ochrana životného 
prostredia 

810 410 686,81 314,48 419,31 

Prístup LEADER 627 153 290,88 259,74 346,32 

Vzdelávanie v oblasti IKT, 
internetizácia 

307  267 759,00 277,88 395,17 

Zavádzanie nových metód a 
nástrojov práce a riadenie 
vo vidieckom priestore 

1 385  896 3 400,25 1 190,89 1 587,85 

Ostatné 1 971 1 208 2 628,46 2 278,35 3 058,44 

SPOLU 11 652 6 642 17 336,73 8 330,24 11 172,94 
Zdroj: PPA 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy 
(počet schválených 

projektov, vyplatené 
verejné výdavky, miera 

podpory, priemerná výška 
podpory na projekt) 

Výstupy 
(počet účastníkov celkom, 

počet zrealizovaných 
vzdelávacích dní) 

Sumarizácia hlavných 
výstupov 

Vzdelávanie a 
informovanie 
(výzva č. 
2008/PRV/02) 

Počet schválených 
projektov: 17 
Verejné výdavky celkom: 1 
001 077,64 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
58 886,92 € 

Počet účastníkov: 2 363 
Počet vzdel. dní: 1 505,75 

17 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
2 363 účastníkov, z toho 
bolo 1 246 jedinečných 
účastníkov 

Vzdelávanie a 
informovanie 
(výzva č. 
2008/PRV/02) 

Počet schválených 
projektov: 31 
Verejné výdavky celkom: 1 
870 252,76 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
60 330,73 € 

Počet účastníkov: 2 020 
Počet vzdel. dní: 3 452,25 

31 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
2 020 účastníkov, z toho 
bolo 1 297 jedinečných 
účastníkov 

Vzdelávanie a 
informovanie 
(výzva č. 
2009/PRV/12) 

Počet schválených 
projektov: 113 
Verejné výdavky celkom: 6 
992 486,49 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
61 880,41 € 

Počet účastníkov: 5 521 
Počet vzdel. dní: 9 362,71 

113 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
5 521 účastníkov, z toho 
bolo 3 024 jedinečných 
účastníkov 

Vzdelávanie a 
informovanie 
(výzva č. 
2013/PRV/33) 

Počet schválených 
projektov: 22 
Verejné výdavky celkom: 1 
309 121,80 € 
Miera podpory: 100% 
Priemerná výška podpory: 
59 505,54 € 

Počet účastníkov: 1 748 
Počet vzdel. dní: 3 016,03 

22 projektov, v rámci 
ktorých bolo vyškolených 
1 748 účastníkov, z toho 
bolo 1 075 jedinečných 
účastníkov 

Spolu 

Počet schválených 
projektov: 183 
Verejné výdavky celkom: 
11 172 938,69 € 

Počet účastníkov: 11 652 
Počet jedinečných 
účastníkov: 6 642 
Počet vzdel. dní 
(osobodní): 17 336,7 
Počet vzdel. dní všetkých: 
1 026,1 

- 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvalitatívnymi 
metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  
 

Vyškolených 11 652 účastníkov, z 
toho 6 642 jedinečných 
účastníkov vzdelávacích aktivít. 

Zlepšenie činnosti vidieckych 
autorít 

U účastníkov vzdelávania došlo k 
rozšíreniu vedomostí a zručností, 
čo viedlo k efektívnej 
implementácii ostatných opatrení 
programu v osi 3. Čisté účinky 
budú následne kvalitatívne 
overené. 

 
Posúdenie príspevku opatrenia 331 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov k 
očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u 
prijímateľov berúc 
do úvahy externé 
činitele, ktoré 
môžu znížiť 
príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

- rozšírené odborné 
vedomosti a zručnosti 
vidieckej populácie 

    

X 

 Účastníci úspešne 
absolvovali 
vzdelávaciu aktivitu 
a vo veľkej miere 
uplatnili vedomosti 
v praxi. 

- implementácia 
rozvojových projektov 
podnikateľskými 
subjektmi a subjektmi 
verejnej správy v 
rámci ostatných 
opatrení osi 3 

    X  

Vysoký záujem 
žiadateľov o 
projekty v rámci 
ostatných opatrení 
osi 3. Pri porovnaní 
účastníkov 
vzdelávania so 
subjektmi, ktoré sa 
na vzdelávaní 
nezúčastnili, však 
bol podiel 
subjektov, ktoré 
získali podporu z 
iných opatrení osi 3 
rovnaký. 
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Plnenie spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 331 (3.3) Vzdelávanie a informovanie 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 
Stav k 

31.12.2015 
Plnenie (%) 

Výstup 

Počet hospodárskych subjektov 
(účastníkov) zúčastnených na 
vzdelávacích a informačných aktivitách 

3 300 11 652 353,1 

Počet vzdelávacích dní* 2 750  17 336,73 630,4 

Výsled
ok 

Počet absolventov, ktorí úspešne 
ukončili vzdelávaciu aktivitu** 

3 000 8 352  278,4 

Zdroj: PPA 
* ide o počet absolvovaných vzdelávacích dní (osobodní) všetkých účastníkov (8 hod. vzdelávací deň) 
** ide o jedinečný počet; počet absolventov, ktorí úspešne ukončili vzdelávanie v rámci podpory cez os 3 a zároveň cez os 4 
(opatrenie 331 implementáciou cez LEADER) 

 
Definícia hypotéz 

Všeobecná hypotéza: Opatrenie prispelo k rozvoju ľudského potenciálu vo vidieckych oblastiach a 
podporilo efektívnu implementáciu ostatných opatrení programu v osi 3.  

Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz pre dané opatrenie (v 
zátvorke je uvedené, ku ktorej hodnotiacej otázke sa daná špecifická hypotéza vzťahuje):
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Hypotézy Ukazovatele Kvalitatívna analýza Kvantitatívna analýza 

Opatrenie prispelo k 
zlepšeniu ľudského 
potenciálu vidieckeho 
obyvateľstva pri 
diverzifikácii aktivít 
smerom k 
nepoľnohospodárskym 
činnostiam 
(HO č. 19) 

Počet hospodárskych 
subjektov (účastníkov) 
zúčastnených na 
vzdelávacích a 
informačných aktivitách 
zameraných na: 

a) ekonomiku 
podnikateľského 
subjektu 
(manažment, 
marketing, 
legislatíva, 
administratíva) 

b) manažment kvality 
c) obnovu a rozvoj 

vidieka 
d) ochranu životného 

prostredia 
e) prístup LEADER 
f) vzdelávanie v 

oblasti IKT, 
internetizácia 

g) zavádzanie nových 
metód a nástrojov 
práce a riadenie vo 
vidieckom 
priestore 

h) ostatné 
 
Počet absolventov, ktorí 
úspešne ukončili 
vzdelávaciu aktivitu 
(podľa typu účastníka, 
pohlavia a veku) 
formou: 
- získania certifikátu 
alebo diplomu 
- uplatnenia vedomostí v 
praxi  
 
Počet absolvovaných 
vzdelávacích dní 
všetkých účastníkov 

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov (monitorovacie 
údaje PPA), dotazníkový 
prieskum realizovaný 
hodnotiteľom, dostupné 
štatistické údaje, už 
realizované analýzy, 
štúdie, hodnotenia 

- 

 

Poznatky získané 
prostredníctvom 
vzdelávania a 
informačných aktivít 
boli využité v 
oblastiach: 
- rozvoj podnikania v 
oblasti služieb 
- remeselná výroba 
- obchod 
- vidiecky cestovný 
ruch  
(HO č. 20) 

Realizácia ostatných 
opatrení programu v osi 
3 

- 
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Testovanie hypotéz 

V rámci hodnotenia opatrenia 331 bola použitá kvalitatívna analýza prostredníctvom dotazníka. V 
prvom kroku boli od samotných žiadateľov, ktorými boli rôzne inštitúcie pôsobiace v oblasti 
poskytovania vzdelávacích a informačných služieb, získané kontaktné údaje na účastníkov vzdelávania. 
Následne boli prostredníctvom dotazníka oslovené subjekty pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje os 3, a ktoré sa v období rokov 2007-2015 zúčastnili vzdelávacích a informačných aktivít 
spolufinancovaných z PRV SR 2007-2013. Pre porovnanie bola tiež vytvorená kontrolná skupina 
pozostávajúca zo subjektov, ktoré neabsolvovali žiadnu zo vzdelávacích aktivít spolufinancovaných z 
PRV SR 2007-2013. Pred realizáciou dotazníka bol hodnotiteľom stanovený prah čo sa týka počtu 
kompletných odpovedí respondentov pre potreby štatistického vyhodnotenia na 30 dotazníkov pre 
obe skupiny (účastníci vzdelávania aj kontrolná skupina).  

Celkovo bolo získaných 73 kompletne vyplnených dotazníkov, z toho 36 od účastníkov vzdelávania a 
37 od subjektov, ktoré sa na vzdelávaní v sledovanom období nezúčastnili. Tým bola naplnená prahová 
hodnota stanovená hodnotiteľom. 

Celkový počet účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít bol podľa údajov monitoringu PPA 11 
652, z toho 6 642 bolo jedinečných účastníkov vyškolených v rámci opatrenia 331 PRV SR 2007-2013. 
Čo sa týka počtu hospodárskych subjektov zúčastnených na vzdelávacích a informačných aktivitách, 
cieľová hodnota tohto ukazovateľa výstupu bola naplnená na 353,1%. V prípade niektorých projektov 
sa navyše skutočný počet účastníkov nedal vyčísliť, keďže išlo o poslucháčov vysielania v médiách, 
prípadne o návštevníkov webových stránok. Rovnako ako v prípade opatrenia 111 zameraného na 
vzdelávanie subjektov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve sa veľká časť 
účastníkov vyskytovala opakovane. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že až 75% všetkých 
účastníkov sa zúčastnilo na viac než jednej vzdelávacej aktivite spolufinancovanej v rámci PRV SR 2007-
2013 a z nich 33% absolvovalo 5 a viac takýchto aktivít. 

Konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci (účastníkmi vzdelávania) boli v rámci opatrenia 331 
podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje os 
3. Rozdelenie počtu účastníkov podľa typu subjektu zachytáva nasledujúca tabuľka.  

Tab. č. 331/2: Školení účastníci podľa typu hospodárskych subjektov 

Typ hospodárskeho subjektu 
Počet účastníkov 

celkom 
Počet účastníkov 

bez viacnásobnej účasti 

Mikropodniky 1 125 553 

Neziskové organizácie 1 061 582 

Inštitúcie verejnej správy 5 440 3 087 

Samostatne hospodáriaci roľníci 833 466 

Iné samostatne zárobkovo činné osoby 3 193 1 954 

Spolu 11 652 6 642 
Zdroj: PPA 

Najväčší záujem o aktivity vzdelávania bol zo strany inštitúcií verejnej správy, ktoré zahŕňajú najmä obce 
a ich združenia (47%). Ostatné typy subjektov (mikropodniky, neziskové organizácie, SHR) mali približne 
rovnaké zastúpenie (po 8%). Vysoké zastúpenie (29%) mali tiež iné samostatne zárobkovo činné osoby. 
Rovnako aj dotazníkový prieskum realizovaný hodnotiteľom potvrdil, že zo strany obcí a samosprávy 
bol o opatrenie veľký záujem, pričom tieto subjekty sa zúčastnili spravidla na viacerých vzdelávacích 
aktivitách. Ako mnohí sami potvrdili, aktivity podobného typu sú pre nich cenným zdrojom informácií 
o možnostiach, ktoré sa im naskytajú v rámci programu a pomáhajú im pri príprave projektových 
zámerov, pri ich implementácii, ako aj pri príprave podporných dokumentov v rámci obce alebo 
mikroregiónu, v ktorom pôsobia.  
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Tab. č. 331/3: Počet účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít podľa obsahového zamerania a typu aktivity 

Obsah vzdelávania 
Odborné 

vzdelávanie 
Informačné 

aktivity 
Kombinácia Spolu 

Ekonomika podnikateľského subjektu 
(manažment, marketing, legislatíva, 
administratíva) 

 
662 

 
993 

 
102 

 
1 757 

Manažment kvality 163 210 - 373 

Obnova a rozvoj vidieka 118 4 274 30 4 422 

Ochrana životného prostredia 361 449 - 810 

Prístup LEADER - 627 - 627 

Vzdelávanie v oblasti IKT, internetizácia 137 170 - 307 

Zavádzanie nových metód a nástrojov práce a 
riadenie vo vidieckom priestore 

 
673 

 
712 

 
- 

 
1 385 

Ostatné 355 1 616 - 1 971 

Spolu 2 469 9 051 132 11 652 
Zdroj: PPA 

Čo sa týka hodnotenia počtu účastníkov vzdelávacích a informačných aktivít z hľadiska obsahového 
zamerania, najviac účastníkov (38%) sa vzdelávalo v oblasti obnovy a rozvoja vidieka. Ďalšie 
frekventované témy z hľadiska celkového počtu účastníkov boli ekonomika podnikateľského subjektu 
(15%), zavádzanie nových metód a nástrojov práce (12%), ochrana životného prostredia (7%) a prístup 
LEADER (5%). Po 3% účastníkov sa vzdelávalo v oblastiach manažment kvality a informačné technológie. 
Takmer 17% účastníkov absolvovalo tiež školenia v oblasti iných nešpecifikovaných vzdelávacích aktivít. 
Hodnotiteľ okrem toho prostredníctvom dotazníka zisťoval, o vzdelávanie v akých ďalších oblastiach by 
jednotlivé subjekty mali záujem. Z odpovedí vyplynulo, že subjekty, ktoré sa radili medzi mikropodniky, 
by mali najväčší záujem o vzdelávanie v oblasti tvorby stratégií územného rozvoja, krajiny a tiež 
životného prostredia. Neziskové organizácie by uvítali vzdelávanie s praxou v teréne, ktoré sú zamerané 
na príklady najlepšej praxe a sú spojené s výučbou a aplikáciou praktických skúseností a zručností. 
Inštitúcie verejnej správy prejavili v rámci dotazníka záujem najmä o oblasť implementácie stratégií 
CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou) a LEADER, oblasť prípravy a implementácie projektov, ale aj o 
vzdelávanie v oblasti elektronizácie verejnej správy (e-government). Ostatné subjekty zaujíma najmä 
spolupráca miestnych aktérov rozvoja, prípadne aj oblasť vidieckeho cestovného ruchu a iné 
diverzifikačné aktivity.  

Účastníci vzdelávania mali okrem toho na škále od 1 do 5 možnosť vyjadriť, do akej miery považovali 
nadobudnuté poznatky za užitočné, resp. či zodpovedali ich potrebám. Odpovede zachytáva 
nasledujúci graf. 

 
Zdroj: Prepočty hodnotiteľa na základe dotazníkového prieskumu 
Legenda: 1 = úplne zbytočné informácie; 5 = veľmi užitočné informácie 
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Účastníci boli podľa výsledkov dotazníkového prieskumu vo veľkej miere spokojní s nadobudnutými 
poznatkami, čo vyjadrili aj prostredníctvom svojich celkových dojmov z absolvovaného vzdelávania. 
Ocenili najmä pripravenosť a kvalitu lektorov, veľký rozsah poskytnutých informácií, ale aj to, že 
vzdelávanie im umožnilo nadviazanie nových partnerstiev. Znova zdôraznili potrebu zamerať 
vzdelávanie na príklady z praxe a tiež potrebu reflektovať na skutočné problémy. Medzi respondentmi 
sa vyskytol tiež názor, že vzdelávanie je potrebné realizovať ešte pred samotnou prípravou 
strategických dokumentov, pred začatím implementácie projektov a nie na konci programového 
obdobia.  

Čo sa týka počtu absolvovaných vzdelávacích dní, v rámci údajov monitoringu PPA sa sledoval jednak 
počet osobodní, ale tiež počet zrealizovaných vzdelávacích dní všetkých. Cieľová hodnota týkajúca sa 
počtu realizovaných vzdelávacích dní v období 2007-2013 bola stanovená na 2 750 osobodní. Hodnota 
dosiahnutá realizáciou opatrenia bola 17 336,73 osobodní, teda došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty 
o viac než 630%. Pokiaľ vezmeme do úvahy všetky zrealizované vzdelávacie dni, dosiahnutá hodnota 
bola 1 026,1 dní. 

Z hľadiska výsledkov dosiahnutých realizáciou opatrenia je dôležitý najmä počet absolventov, ktorí 
úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu. Úspešným absolvovaním sa rozumie získanie certifikátu alebo 
diplomu o absolvovaní vzdelávania, prípadne uplatnenie nadobudnutých vedomostí v praxi. Počet 
účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávanie v rozdelení podľa typu účastníka, pohlavia a veku 
zachytáva nasledujúca tabuľka.  

Tab. č. 331/4: Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu podľa typu účastníka, pohlavia a veku 

Typ hospodárskeho subjektu 
Muži Ženy 

Spolu 
< 25 25 a viac < 25 25 a viac 

Mikropodniky 53 678 20 288 1 048 

Neziskové organizácie 24 487 26 455 992 

Inštitúcie verejnej správy 42 3 533 45 1 370 4 990 

Samostatne hospodáriaci roľníci 59 470 12 120 661 

Iné samostatne zárobkovo činné 
osoby 

190 1 306 163 811 2 470 

Spolu 368 6 483 266 3 044 10 161 
Zdroj: PPA 

Z výsledkov vyplynulo, že 87% z celkového počtu účastníkov úspešne absolvovalo vzdelávaciu aktivitu, 
či už získaním diplomu alebo uplatnením poznatkov v praxi. Uvedený ukazovateľ sa sledoval 
prostredníctvom monitorovacích správ, kde údaje poskytovali žiadatelia, teda poskytovatelia 
vzdelávania a nie samotní účastníci. Uplatnenie vedomostí v praxi sledoval aj hodnotiteľ 
prostredníctvom dotazníka. Z odpovedí respondentov vyplynulo, že 53% z nich uplatnilo vedomosti v 
praxi. Najčastejšími oblasťami využitia bola príprava projektov a ich následná implementácia (aj formou 
LEADER), tvorba strategických dokumentov (napr. Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí) 
a iných podporných dokumentov v rámci mikroregiónu, ale získané poznatky využívali aj pri 
každodennom styku s verejnosťou, klientmi, pri výkone poradenstva a pod. 

Ak vezmeme do úvahy počet jedinečných účastníkov, z nich až 100% úspešne ukončilo vzdelávaciu 
aktivitu (6 642 frekventantov - podporené cez os 3, opatrenie 331). Počet absolventov, ktorí k 
31.12.2015 úspešne ukončili vzdelávanie v rámci podpory cez os 3 a zároveň aj cez os 4 bol celkom 8 
352. Z toho 1 710 absolventov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu, bolo podporených cez 
opatrenie 331 implementáciou cez os 4 (viď nižšie, kapitola „Porovnanie s opatrením 331 pre prístup 
LEADER“). Výsledkový ukazovateľ tak bol naplnený na 278,4%. 
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Tab. č. 331/5: Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu (os 3 + os 4) podľa pohlavia a veku 

Opatrenie 
Muži Ženy 

Spolu 
< 25 25 a viac < 25 25 a viac 

Vzdelávanie a poskytovanie 
informácií pre ekonomické 
subjekty pôsobiace v oblasti podľa 
osi 3 

322 5 027 272 2 731 8 352 

Zdroj: PPA 

Nakoľko najdôležitejšie dosahy vzdelávacích aktivít sa prejavia prostredníctvom účastníkov 
vzdelávania, a teda konečných prijímateľov nefinančnej pomoci, analýza samotných žiadateľov 
(konečných prijímateľov finančnej pomoci) bola uskutočnená len na základe údajov monitoringu PPA. 
Oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia boli inštitúcie pôsobiace v oblasti poskytovania 
vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové 
organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky). Z hľadiska právnej 
formy mali najširšie zastúpenie rôzne typy združení (zväzy, spolky, záujmové združenia právnických 
osôb a pod.), nasledované neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami.  

Jednotlivé aktivity boli organizované vo všetkých krajoch Slovenska, pričom celkový počet miest 
realizácie bol 812 miest a obcí. Z hľadiska typu aktivít prevládali informačné aktivity (79%). Zvyšok 
tvorilo odborné vzdelávanie (19%), prípadne kombinácia uvedených aktivít (2%). Z hľadiska 
tematického zamerania mali vysoké zastúpenie aktivity zamerané na obnovu a rozvoj vidieka (28%), 
ďalej na oblasť ekonomiky podnikateľského subjektu (19%), prípadne na zavádzanie nových metód a 
nástrojov práce a riadenie vo vidieckom priestore (14%). Vysoký podiel mali tiež ostatné aktivity (26%), 
v rámci ktorých sa organizovalo vzdelávanie napríklad v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a pod.  

V rámci opatrenia bola za účelom porovnania účastníkov vzdelávacích aktivít so subjektmi, ktoré sa 
vzdelávania v období rokov 2007-2015 nezúčastnili, hodnotená tiež podpora v rámci iných opatrení 
PRV SR 2007-2013 (os 3 a os 4). Cieľom bolo prostredníctvom dotazníka zistiť, či subjekty, ktoré 
absolvovali vzdelávanie, boli efektívnejšie pri získavaní podpory v rámci iných opatrení programu, 
nakoľko opatrenie 331 malo podporiť efektívne vykonávanie ostatných opatrení programu v osi 3. 

V prípade účastníkov vzdelávania získalo podporu v rámci iných opatrení osi 3 približne 56% 
dopytovaných subjektov, pričom jej priemerná výška bola približne 130 tis. EUR. Išlo najmä o podporu 
v rámci opatrenia 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 322 Obnova a rozvoj obcí a tiež 311 
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Ak vezmeme do úvahy aj opatrenia osi 4, 
podporu získalo až 67% účastníkov vzdelávania. Zvyšok účastníkov (33%) nezískal žiadnu podporu v 
rámci ostatných opatrení programu. 

Čo sa týka subjektov, ktoré sa na vzdelávaní nezúčastnili, pomer je veľmi podobný. Podporu v rámci 
ostatných opatrení osi 3 získalo 57% dopytovaných subjektov, pričom jej priemerná výška bola na 
úrovni približne 80 tis. EUR. Po zohľadnení opatrení osi 4 získalo podporu 62% oslovených subjektov. 
Rovnako ako v predchádzajúcom prípade prevládala podpora v rámci opatrení 321 a 322. Z celkového 
počtu oslovených, ktorí sa na vzdelávaní nezúčastnili, žiadnu podporu v rámci opatrení osi 3 a 4 
nezískalo 38% subjektov. 

 
Porovnanie s opatrením 331 pre prístup LEADER 

Opatrenie 331 bolo realizované aj v rámci prístupu LEADER. Podporených bolo 91 projektov, v rámci 
ktorých sa celkom 4 232 účastníkov zúčastnilo na vzdelávacích a informačných aktivitách. Z celkového 
počtu bolo 1 710 jedinečných účastníkov. Počet zrealizovaných vzdelávacích dní - osobodní bol 13 
163,95 a počet zrealizovaných vzdelávacích dní všetkých bol 477,25. Celková výška schváleného 
príspevku bola 2 090 301,19 EUR. 
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Z hľadiska tematického zamerania prevládali aktivity v oblasti obnovy a rozvoja vidieka (30%), ďalej 
aktivity zamerané na vzdelávanie v oblasti zavádzania nových metód a nástrojov práce a riadenia vo 
vidieckom priestore (25%) a tiež na ekonomiku podnikateľského subjektu (14%).  

Žiadateľmi – poskytovateľmi vzdelávacích a informačných aktivít boli v prevažnej miere rôzne typy 
združení (80%), nasledované neziskovými organizáciami (19%) a príspevkovými organizáciami (1%). Čo 
sa týka typu aktivít, podobne ako v predchádzajúcom prípade prevládali informačné aktivity (92%) pred 
odborným vzdelávaním (8%).  

Podľa údajov monitoringu PPA z celkového počtu účastníkov úspešne ukončilo vzdelávaciu aktivitu 
95%. Čo sa týka jedinečných účastníkov, úspešnosť bola 100% (viď naplnenie ukazovateľa výsledku v 
rámci spoločných monitorovacích ukazovateľov).  

Na základe výsledkov zistených prostredníctvom kvalitatívnej analýzy pristúpil hodnotiteľ k 
zodpovedaniu hodnotiacich otázok. Primárnym zdrojom pri hodnotení boli okrem výsledkov 
dotazníkového prieskumu aj monitorovacie údaje PPA.  

HO č.19: Do akej miery opatrenie posilnilo kapacity beneficientov pre zlepšenie ekonomickej 
diverzifikácie a kvality života na vidieku?  

Hodnotiace kritérium: 

 podporované aktivity viedli k zvýšeniu ľudského potenciálu vidieckeho obyvateľstva. 
 
Ukazovatele: 

Výsledkový ukazovateľ: 

 počet absolventov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu rozdelení podľa typu účastníka, 
pohlavia, vekovej kategórie, obsahového zamerania aktivity: 

o  počet absolventov, ktorí získali certifikát alebo diplom po ukončení školenia, 
o  počet absolventov, ktorí uplatnili získané vedomosti/zručnosti v praxi. 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Z výsledkov hodnotenia vyplynulo, že opatrenie významne prispelo k posilneniu kapacít beneficientov 
pre zlepšenie ekonomickej diverzifikácie. V dôsledku opatrenia došlo k zlepšeniu ich odborných 
vedomostí a zručností, čo potvrdili aj samotní účastníci vzdelávania. Vplyv opatrenia na zvýšenie 
ľudského potenciálu vidieckeho obyvateľstva sa najlepšie prejaví uplatnením získaných vedomostí v 
praxi, napr. zlepšením činnosti vidieckych autorít. Čo sa týka účastníkov vzdelávacích a informačných 
aktivít, vo veľkej miere išlo práve o zástupcov z inštitúcií verejnej správy a riadiacej sféry, čo je vhodným 
predpokladom pre reálne využitie získaných vedomostí a poznatkov.  

Okrem toho, aktivity boli z tematického hľadiska zamerané v prevažnej miere na obnovu a rozvoj 
vidieka, čo je široká téma dôležitá z pohľadu rozvoja rôznych aktivít na vidieku. Detailnejšia analýza 
tematického zamerania vzdelávacích a informačných aktivít potvrdzuje ich mnohostranné zameranie, 
pričom k aktivitám, ktoré v najväčšej miere prispievajú k zlepšeniu kvality života na vidieku, patrí najmä 
diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Tá zahŕňa početné témy, vrátane rozvoja 
vidieckeho turizmu, tradičných remesiel, medializácie života vidieckeho obyvateľstva, oblasť energie z 
obnoviteľných zdrojov, rozvoj nových foriem podnikania na vidieku mimo odvetvia poľnohospodárstva 
a pod. Ide o aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života na vidieku, a to najmä prostredníctvom 
tvorby nových pracovných príležitostí a zvyšovania príjmov vidieckeho obyvateľstva, čo je tiež jedným 
z hlavných cieľov v rámci osi 3. 
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HO č.20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Hodnotiace kritérium: 

 poznatky získané z podporovaného odborného vzdelávania a informačných aktivít sa využívali 
v dotknutých oblastiach:  

o  rozvoj podnikania v oblasti služieb 
o  remeselná výroba 
o  obchod 
o  vidiecky cestovný ruch 

 
Ukazovateľ: 

 realizácia ostatných opatrení programu v osi 3. 
 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

Opatrenie pôsobí v rámci celého programu, ale aj nad jeho rámec. Vedomosti je možné využiť v rámci 
iných programov, prípadne projektov. Vzdelávanie bolo podporované aj inými programami, čím 
vytváralo synergie pri rozvoji územia.  

Rozvoj ľudského potenciálu prostredníctvom podporených vzdelávacích a informačných aktivít 
napomáha k realizácii rozvojových projektov a nových podnikateľských zámerov na vidieku, a teda k 
realizácii projektov z ostatných opatrení osi 3, pričom k 31.12.2015 bolo celkovo v rámci tejto osi 
schválených takmer 1 900 projektov (mimo opatrenia 331 a projektov osi 3 implementovaných 
prostredníctvom osi 4 LEADER). 

Z pohľadu výsledkov uskutočnenej analýzy bol podiel subjektov, ktoré získali podporu v rámci 
ostatných opatrení osi 3 približne rovnaký u účastníkov vzdelávania, ako aj u subjektov, ktoré sa 
vzdelávacích aktivít v sledovanom období nezúčastnili. Opatrenie 331 pomáha pri šírení informácií o 
jednotlivých opatreniach osi 3, pričom rozdiel medzi účastníkmi vzdelávania a subjektmi, ktoré sa na 
vzdelávaní nezúčastnili, bol v priemernej výške získanej podpory, ktorá bola vyššia v prípade účastníkov 
vzdelávacích aktivít. Nepreukázal sa však jednoznačný vplyv na vykonávanie ostatných opatrení 
programu v osi 3, konkrétne prostredníctvom väčšieho počtu zrealizovaných projektov u účastníkov 
vzdelávania. To môže byť spôsobené napríklad aj tým, že v súčasnosti existuje množstvo kanálov, 
prostredníctvom ktorých majú jednotlivé subjekty možnosť získať potrebné informácie, vrátane 
televíznych a rozhlasových médií, prípadne rôznych webstránok, tlačených publikácií a iných 
podobných zdrojov. Aj v rámci samotného opatrenia bolo zrealizovaných množstvo informačných 
aktivít, pri ktorých nebolo možné vyčísliť celkový počet účastníkov, resp. užívateľov poskytnutých 
informácií.  
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341 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia 

Hlavným zámerom opatrenia M341 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných 
stratégií rozvoja územia (opatrenie 3.5) bolo vytvoriť predpoklady pre efektívne zavádzanie prístupu 
LEADER do vidieckych území prostredníctvom budovania ľudského kapitálu na vidieku a tvorby 
strategických rozvojových dokumentov uplatňovaním princípu „zdola nahor“, t.j. prípravy 
integrovaných stratégií rozvoja územia (ISRÚ). 

Pre opatrenie bol v programe stanovený nasledovný operačný cieľ: 

 Zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vidieckeho obyvateľstva, a tak zabezpečiť 
jeho stabilizáciu vo vidieckych oblastiach. 

Vychádzajúc zo SWOT analýzy programu, ktorá identifikuje slabé stránky ako nekoncepčnosť a 
nekoordinovanosť rozvojových aktivít a investičnej činnosti z miestnych zdrojov vo všeobecnosti; málo 
rozvinuté kapacity ľudských zdrojov a manažmentu pre plánovanie rozvoja zdola nahor a nízke 
zapájanie sa občanov do rozhodovacieho procesu, ale taktiež príležitosti ako zvýšenie potenciálu 
vidieckej spoločnosti pre tvorbu partnerstiev a aktivizáciu miestneho obyvateľstva v rámci 
rozhodovacieho procesu a ohrozenia, ktoré vyplývajú z nekoordinovaného postupu partnerov na 
miestnej úrovni, nekomplexnosti rozvojových projektov a nízkeho záujmu o veci verejné bolo možné v 
rámci opatrenia podporiť vyškolenie vedúcich pracovníkov a zamestnancov v danom území o spôsobe 
vypracovania stratégie, aby vyhovovala podmienkam podpory z EPFRV, ale takisto zahŕňala všetky 
oblasti rozvoja svojho regiónu koordinovaným a koncepčným spôsobom. Dôležitým prvkom pre jej 
vypracovanie je zároveň poznať kapacity daného územia (audit zdrojov), jeho silné a slabé stránky, ako 
aj potenciál rozvoja. Opatrenie preto podporovalo aj vypracovanie programov hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obcí a stratégie rozvoja územia, vrátane štúdií, analýz a podkladov o dotknutej 
oblasti. V rámci opatrenia bolo tiež možné žiadať podporu na činnosti zamerané na propagáciu, 
informovanie o danom území a stratégií s cieľom zabezpečiť efektívne vypracovanie stratégie. 

Opatrenie bolo zamerané na nasledovné činnosti: príprava programov hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obcí, vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia v súlade so záväznou osnovou 
integrovanej stratégie rozvoja územia prístupu LEADER (aktivizácia občanov, mapovanie územia, 
získavanie údajov, štúdie, podklady, analýzy, návrhová a implementačná časť), opatrenia na 
poskytovanie informácií o území a o integrovanej stratégií rozvoja územia (tlač a distribúcia stratégií, 
informačné letáky o danom území, ktoré žiada o podporu z fondu EPFRV, vzdelávanie zamestnancov 
verejno–súkromných partnerstiev (VSP), ktorí sa podieľajú na príprave integrovanej stratégie rozvoja 
územia, propagačné podujatia a vzdelávanie vedúcich pracovníkov verejno–súkromných partnerstiev 
súvisiace s prípravou na prístup LEADER. 

Analýza vidieckej ekonomiky a kvality života opisuje pretrvávajúce nízke zapájanie občanov do 
rozhodovacieho procesu, či málo rozvinuté kapacity ľudských zdrojov a manažmentu pre plánovanie 
zdola nahor. Doposiaľ realizované aktivity národných agentúr ako aj medzinárodných podporných 
programov charakterizuje ako nepostačujúce vzhľadom na potreby vidieckych území.  

Tab. č. 341/1: Finančné rámce opatrenia 

Kód 
opatrenia 

Opatrenie 

Plánované verejné výdavky 
(tis. eur) 

Celkové skutočné verejné 
výdavky (tis. eur) 

EPFRV SPOLU EPFRV SPOLU 

341 
Získanie skúseností, oživovanie 
a realizácia integrovaných 
stratégií rozvoja územia 

8 291,14 11 054, 85 597,87 797,16 
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Koncepčný model 

Programové potreby vzťahujúce sa 
k opatreniu 341 

- Propagácia a podpora vytvárania a rozvíjania schopnosti 
miestnych spoločenstiev a spoločenských organizácií prinášať 
„zdola nahor“ prístup do plánovania a realizácie rozvojových 
projektov na vidieku 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- Vytvorenie predpokladov pre 
efektívnu implementáciu 
integrovaných stratégií rozvoja 
územia 

Štúdie daného územia  
Opatrenia na získanie informácií o území a Integrovanej stratégií 
rozvoja územia 
Vzdelávanie zamestnancov zapojených do prípravy Integrovanej 
stratégie rozvoja územia 
Propagačné podujatia zamerané na prístup LEADER 
Ostatné akcie 

- Posilnenie kapacít pre prípravu 
integrovaných stratégií 

- Zvýšenie informovanosti širokej 
verejnosti o možnostiach 
podpory z prístupu LEADER, o 
danom území a potenciáli jeho 
rozvoja 

 
Implementácia plánovaných aktivít  

Predmetné opatrenie bolo plne implementované počas rokov 2008 – 2010 (predloženie záverečných 
žiadostí o platbu konečnými prijímateľmi v rokoch 2009, 2010). V rámci opatrenia bola vyhlásená jedna 
výzva č. 2008/PRV/06 v termíne od 02.05.2008 do 31.07.2008. Celkovo bolo predložených 16 ŽoNFP, 
pričom 13 projektov bolo schválených pre realizáciu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške  
844 226,64 EUR. Celkový objem vyplatených platieb z verejných zdrojov je 797 155,60 EUR (94% 
plnenie oproti schválenej výške oprávnených výdavkov projektov). Výška schválených oprávnených 
výdavkov na projekt sa pohybovala v intervale 28 633,- EUR - 98 738,- EUR, pričom max. výška 
celkových oprávnených výdavkov na projekt bola 100 000,- EUR.  

Koneční prijímatelia si mohli zvoliť rozsah aktivít realizovaných v projekte, pričom jeho povinným 
výstupom musela byť vypracovaná integrovaná stratégia rozvoja územia podľa požiadaviek 
usmernenia pre administráciu osi IV. LEADER.  

Projekty boli realizované v 4 krajoch (Trnava, Banská Bystrica, Košice a Prešov) s územnou 
pôsobnosťou v 217 obciach / mestách.  

 
Dosiahnuté výstupy 

V dôsledku pomerne krátkej doby implementácie opatrenia prostredníctvom len jednej výzvy nie je 
relevantné sledovať kontinuálny vývoj ukazovateľov počas celej doby realizácie programu, pričom sa 
sleduje stanovená cieľová hodnota a skutočne dosiahnutá hodnota. 
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Tab. č. 341/2: Počet usporiadaných akcií a počet účastníkov podľa druhu opatrenia  

Druh opatrenia Počet akcií Počet účastníkov 

Vyplatené verejné výdavky 
(tis. EUR) 

EPFRV SPOLU 

Štúdie príslušných oblastí 29 103 281,75 375,66 

Opatrenia na poskytovanie informácií o 
oblasti a o stratégii miestneho rozvoja 241 38 885 106,67 142,22 

Školenie personálu, ktorý sa podieľa na 
príprave a implementácii stratégie 
miestneho rozvoja 88 442 110,89 147,85 

Propagačné podujatia 136 5 614 75,19 100,26 

Iné 7 7 23,37 31,16 

SPOLU 501 45 051 597,86 797,15 

 
Tab. č. 341/3: Účastníci aktivít podľa pohlavia a veku 

Pohlavie Vek Počet účastníkov 

Muži 
< 25 6 397 

>=25 15 386 

Ženy 
< 25 6 342 

>=25 16 926 

SPOLU 45 051 
Zdroj: PPA 

Celkovo bolo prostredníctvom podporených projektov zrealizovaných 88 vzdelávacích aktivít, kde až 2 
542 účastníkov tieto vzdelávacie aktivity ukončilo. Tento údaj je však mierne skresľujúci, nakoľko sa 
nejedná o jedinečný počet účastníkov (viacnásobná účasť na vzdelávacích aktivitách). Uskutočnené 
vzdelávacie aktivity významne prispeli k zvýšeniu vedomostí a odbornosti zamestnancov a členov VSP. 
Z celkového počtu bolo 1 146 žien a 1 396 mužov. Takmer 90% účastníkov bolo starších ako 25 rokov 
(2 271 osôb). 420 osôb úspešne ukončilo vzdelávaciu aktivitu diplomom / certifikátom, čo predstavuje 
podiel 16,5%. Zvyšných 2 122 účastníkov ukončilo vzdelávaciu aktivitu pre potreby uplatnenia 
získaných vedomostí v praxi.  

Na rozdiel od nepodporených VSP, ktorých zamestnanci a členovia mohli získať vedomosti len účasťou 
na vzdelávacích aktivitách realizovaných tretími subjektmi, si tak podporené VSP podstatne zvýšili 
svoje kapacity pri príprave, rozvoji a zavádzaní stratégií miestneho rozvoja a opatrení v oblasti rozvoja 
vidieka.  

Miera zapájania sa obyvateľov obcí, ktoré sú členmi podporených VSP, rástla spolu s rozširovaním 
informácií o území, jeho potenciáli, ale predovšetkým v súvislosti s informovaním o možnostiach 
podpory prostredníctvom prístupu LEADER. V dôsledku organizovania veľkého počtu stretnutí so 
zástupcami VSP na úrovni obce s cieľom prezentovať LEADER a získať podnety pre tvorbu integrovanej 
stratégie rozvoja územia, vzrástol záujem obyvateľov spolupodieľať sa na rozhodovaní. 

Na základe vyššie uvedených skutočností teda možno konštatovať vysokú mieru posilnenia vidieckych 
kapacít.  



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

502 

Verifikácia implementácie plánovaných aktivít  

Realizované 
aktivity 

Vstupy 
(počet schválených 

projektov, vyplatené 
verejné výdavky, 

priemerná výška podpory 
na projekt) 

Výstupy 
(počet získaných 

schopností a 
usporiadaných akcií; počet 

účastníkov na akciách; 
počet podporených 
verejno-súkromných 

partnerstiev) 

Sumarizácia hlavných 
výstupov 

Štúdie príslušných 
oblastí, opatrenia 
na poskytovanie 
informácií o 
oblasti a o 
stratégií 
miestneho 
rozvoja, školenie 
personálu, ktorý 
sa podieľa na 
príprave a 
implementácií 
stratégie 
miestneho 
rozvoja, 
propagačné 
podujatia 

Počet schválených 
projektov: 13 
Verejné výdavky celkom:  
797,15 tis. € 
Priemerná výška podpory:  
61 319 € 

Počet získaných 
schopností a 
usporiadaných akcií: 501 
Počet účastníkov na 
akciách: 45 051 
Počet podporených 
verejno-súkromných 
partnerstiev: 13 

13 podporených verejno-
súkromných partnerstiev 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kvalitatívnymi 
metódami.  

Hlavné výstupy na úrovni 
projektov 

Priame „hrubé“ účinky u 
prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin a 
následkov“ medzi hlavnými 
výstupmi a priamymi hrubými 
účinkami  

501 získaných schopností a 
usporiadaných akcií  

Vytvorenie nových a posilnenie 
jestvujúcich kapacít pre prípravu 
a implementáciu ISRÚ 

 realizácia opatrenia priniesla 
podstatný nárast kapacít na 
vidieku pre účely vypracovania a 
následnej implementácie ISRÚ po 
kvantitatívnej stránke, 

 vidiecke územia získali poznanie 
o endogénnych zdrojoch, ktoré 
predstavujú ich rozvojový 
potenciál.  

45 051 účastníkov na akciách Zvýšenie informovanosti o 
prístupe LEADER, možnostiach 
podpory a rozvojovom potenciáli 
vidieckych území 

 informovanosť v území u 
obyvateľov o prístupe LEADER sa 
významne zvýšila. Dosiahnutý 
počet môže byť skreslený z 
dôvodu vykazovania celkového 
počtu obyvateľov obcí / miest / 
území dotknutých realizáciou 
projektu, pričom nie všetci mohli 
mať prístup k poskytovaným 
informáciám.  

13 podporených verejno-
súkromných partnerstiev 

Vytvorenie podmienok a 
predpokladov pre efektívnu 
implementáciu ISRÚ  

 13 vidieckych území je 
pripravených na realizáciu 
prístupu LEADER 
prostredníctvom implementácie 
ISRÚ. 
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Posúdenie príspevku opatrenia 341 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov 
k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na 
základe hlavných 
výstupov a 
identifikovaných 
priamych hrubých 
účinkov u prijímateľov 
berúc do úvahy 
externé činitele, ktoré 
môžu znížiť príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

Vytvorenie 
predpokladov pre 
efektívnu 
implementáciu 
integrovaných 
stratégií rozvoja 
územia 

   

X  

 
Napriek skutočnosti, že 
v rámci podporených 
projektov bolo 
vytvorených 13 ISRÚ, 
len dve z nich boli 
následne podporené na 
ich implementáciu v 
opatrení 4.1, 4.3. Z 13 
predložených projektov 
ISRÚ boli v hodnotení 
vyradené 4 (z toho 3 z 
dôvodu nesplnenia 
podmienok 
administratívnej 
kontroly a 1 z dôvodu 
nesplnenia kritérií 
oprávnenosti MAS).  

Posilnenie kapacít pre 
prípravu 
integrovaných 
stratégií 

   

 X 

 
Uskutočnenými 
vzdelávacími aktivitami 
prešlo 2 542 osôb, čo je 
vzhľadom k počtu 
podporených subjektov 
(13) nadmieru 
postačujúci počet.  

Zvýšenie 
informovanosti 
širokej verejnosti o 
možnostiach podpory 
z prístupu LEADER, o 
danom území a 
potenciáli jeho 
rozvoja 

   

 X 

 
Prostredníctvom širokej 
škály realizovaných 
propagačných a 
informačných aktivít 
bola oslovená široká 
skupina obyvateľov, 
resp. vidieckych 
aktérov. 

 
Zhodnotenie - dosiahnuté „hrubé“ výsledky vs. cieľové ukazovatele výstupu pre opatrenie 341 

Pozitívne efekty opatrenia 

 Zvýšenie kvality ľudského potenciálu vidieka z hľadiska prípravy a implementácie strategických 
rozvojových dokumentov (ISRÚ, PHSR). 

 Zvýšenie informovanosti vidieckych aktérov a širokej verejnosti o možnostiach podpory 
rozvojových projektov a zámerov prostredníctvom prístupu LEADER. 

 Príprava 13 území verejno-súkromných partnerstiev na realizáciu integrovanej stratégie rozvoja 
územia. 
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 Vypracovanie strategických rozvojových dokumentov obcí a partnerstiev založených na 
zhodnotení endogénneho potenciálu územia. 

 
Plnenie spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ k 31.12.2015 

Opatrenie 341 (3.5) Získavanie zručností 

Úroveň Ukazovateľ Cieľ 2007–2013 
Stav k 

31.12.2015 
Plnenie (%) 

Výstup 

Počet získaných schopností a 
usporiadaných akcií 

140 501 357,9 

Počet účastníkov na akciách 4 200  45 051 1 072,6 

Počet podporených verejno-súkromných 
partnerstiev 

14 13 92,9 

Výsledok 
Počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili 
vzdelávaciu aktivitu 

700 2 542 363,1 

Z celkového počtu akcií (501) najviac aktivít smerovalo k získavaniu informácií o území a ISRÚ (48%). 
Nasledovali aktivity zamerané na propagáciu LEADER (27%) a vzdelávanie (17%). Prostredníctvom 
projektov bolo vypracovaných 29 strategických dokumentov (ISRÚ a Programov hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja). Taktiež bolo realizovaných 7 aktivít označených ako „ostatné akcie“, ktoré 
obsahujú napr. vytvorenie web stránok, informačných tabúľ pre označenie územia a pod.  
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Definícia hypotéz 

Všeobecná hypotéza: Opatrenie prispelo k posilneniu kapacít a k zvýšeniu potenciálu vidieckych 
subjektov v oblasti efektívnej prípravy, rozvoja a implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia 
a opatrení v oblasti rozvoja vidieka. 

Uvedená všeobecná hypotéza je overená prostredníctvom špecifických hypotéz: 

Špecifická hypotéza Ukazovatele Kvalitatívna analýza Kvantitatívna analýza 

Prostredníctvom 
realizovaných aktivít a 
podpory verejno-
súkromných 
partnerstiev bol 
mobilizovaný potenciál 
vnútorného rozvoja a 
zlepšila sa dynamika 
vidieckych subjektov  
(HO č. 19) 

Počet usporiadaných 
akcií a získaných 
schopností podľa druhu 
opatrenia: 

 štúdie príslušných 
oblastí 

 opatrenia na 
poskytovanie 
informácií o oblasti a 
o stratégii miestneho 
rozvoja 

 školenie personálu, 
ktorý sa podieľa na 
príprave a 
implementácii 
stratégie miestneho 
rozvoja 

 propagačné 
podujatia  

 iné 
 
Počet účastníkov na 
akciách 
 
Počet podporených 
verejno-súkromných 
partnerstiev 

Analýza výstupov a 
výsledkov podporených 
projektov, rozhovory s 
beneficientmi (osobný 
rozhovor), porovnávanie 
s nepodporenými 
verejno-súkromnými 
partnerstvami v rámci 
opatrenia 3.5, ktoré 
implementujú ISRÚ v 
rámci opatrení 4.1., 4.2 

- 

Zvýšili sa kapacity 
vidieckych subjektov 
pri príprave, rozvoji a 
zavádzaní stratégií 
miestneho rozvoja a 
opatrení v oblasti 
rozvoja vidieka 
(HO č. 19) 

Počet účastníkov, ktorí 
úspešne ukončili 
vzdelávaciu aktivitu 
(podľa veku, pohlavia) 
formou: 

 získania certifikátu 

 uplatnenia 
vedomostí v praxi 

- 

Opatrenie prispelo k 
zvýšeniu 
informovanosti 
obyvateľov a zvýšeniu 
miery rozhodovania o 
rozvoji vlastnej 
komunity 
(HO č. 19) 

Miera účasti 
obyvateľstva na 
spravovaní / rozvoji 
obce / mikroregiónu 

- 
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Testovanie hypotéz 

Pre výkon hodnotenia opatrenia 341 bola použitá kvalitatívna analýza prostredníctvom rozhovorov s 
beneficientmi (manažérmi/štatutárnymi zástupcami podporených verejno-súkromných partnerstiev).  

Pre účely testovania hypotéz bolo vykonané porovnanie podporených a nepodporených verejno-
súkromných partnerstiev, ktoré implementujú ISRÚ v rámci opatrení 41, 421, 431 (osi IV LEADER). 

Testovanie bolo vykonané na vzorke 5 podporených verejno-súkromných partnerstiev v rámci 
opatrenia 341 (vrátane dvoch, ktoré následne získali štatút MAS) a 5 nepodporených verejno-
súkromných partnerstiev v rámci opatrenia 341, ktoré však získali štatút MAS a implementovali ISRÚ v 
rámci osi IV. LEADER. Na základe vykonaného kvalitatívneho hodnotenia boli zodpovedané hodnotiace 
otázky. Pri ich zodpovedaní boli tiež využité informácie z monitoringu PPA.  

HO č. 19: Do akej miery opatrenie posilnilo kapacity beneficientov pre zlepšenie ekonomickej 
diverzifikácie a kvality života na vidieku?  

Hodnotiace kritériá: 

 zvýšenie kapacít vidieckych subjektov pri príprave, rozvoji a zavádzaní stratégií miestneho 
rozvoja a opatrení v oblasti rozvoja vidieka, 

 posilnenie územnej súdržnosti a súčinnosti opatrení zameraných na vidiecke hospodárstvo a 
vidiecke obyvateľstvo v širšom zmysle, 

 mobilizácia potenciálu vnútorného rozvoja a zvýšenie dynamiky vidieckych subjektov.  
 
Ukazovatele: 

Výstupové ukazovatele:  

 Počet podporených verejno-súkromných partnerstiev 

 Počet získaných schopností a usporiadaných akcií 

o Štúdie príslušných oblastí 
o Opatrenia na poskytovanie informácií o oblasti a o stratégii miestneho rozvoja 
o Školenie personálu, ktorý sa podieľa na príprave a implementácii stratégie miestneho 

rozvoja 
o Propagačné podujatia 
o iné 

 Počet účastníkov na akciách 

Výsledkové ukazovatele: 

 Počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili vzdelávaciu aktivitu 

o veková kategória 
o pohlavie 

 
Odpoveď na hodnotiacu otázku 

V rámci opatrenia bolo podporených spolu 13 verejno-súkromných partnerstiev. Tie spolu zrealizovali 
501 aktivít. Štruktúra aktivít podporených projektov bola u jednotlivých konečných prijímateľov 
približne rovnaká: vypracovanie integrovaných stratégií rozvoja územia, realizácia vzdelávania 
zamestnancov a členov výkonných orgánov, informovanie a realizácia propagačných podujatí v území 
na podporu princípov prístupu LEADER a prezentácie integrovanej stratégie rozvoja územia.  

Každé z podporených partnerstiev vypracovalo kompletnú integrovanú stratégiu rozvoja územia v 
zmysle štruktúry definovanej RO. Okrem toho viaceré podporené partnerstvá spracovali tiež programy 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) členských obcí, resp. mikroregiónov.  
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Až 241 aktivít v podporených projektoch bolo zameraných na poskytovanie informácií o území a o 
integrovanej stratégii rozvoja územia pre cieľovú skupinu viac ako 38 tis. účastníkov – t.j. cieľovej 
skupiny realizovaných aktivít.  

V rámci propagačných podujatí bolo zorganizovaných spolu 136 aktivít. Tieto sa prioritne orientovali 
na propagáciu kultúrnych a prírodných hodnôt území verejno-súkromných partnerstiev. Boli 
zorganizované výstavy, vydané propagačné tlačoviny, zriadené webové stránky, inštalované 
informačné tabule na území realizácie projektov. To všetko malo v čo najväčšej miere propagovať 
územia „budúcich“ MAS.  

Celkovo sa na týchto akciách zúčastnilo viac ako 45 tis. obyvateľov. Tento údaj je však mierne 
skresľujúci, nakoľko sa za zúčastnených považovali aj osoby tzv. „pasívnej cieľovej skupiny“, t.j. osoby, 
ktoré obdržali propagačný materiál o území, dotazník k príprave ISRÚ, alebo sa zúčastnili niektorého z 
organizovaných propagačných podujatí, avšak nie je možné verifikovať, či si získanú informáciu 
uvedomili (napr. obdržali informačný leták, ale neprečítali si ho, obdržali dotazník, ale nevyplnili ho). 

Naopak VSP, ktoré neboli podporené v opatrení 341 a napriek tomu spracovali integrovanú stratégiu 
rozvoja územia, realizovali podstatne menej aktivít spojených s prípravou stratégie, informovaním o 
území a ISRÚ. Takmer vôbec nerealizovali vzdelávanie svojich zamestnancov, resp. členov výkonných 
orgánov. Príprava ISRÚ sa zúžila na niekoľko málo aktivít a aktérov, ktoré vykonávala veľmi úzka 
skupina osôb. Ako vyplynulo z vykonaných rozhovorov s manažérmi, resp. štatutárnymi zástupcami 
týchto subjektov, počet pracovných stretnutí k príprave ISRÚ sa realizoval v počte 15 – 20, väčšinou 
formou stretnutí na obecných úradoch v obciach v území VSP. Taktiež boli realizované dotazníkové 
prieskumy, avšak bez predchádzajúcich informačných aktivít zameraných na prezentáciu prístupu 
LEADER.  

Prostredníctvom realizácie množstva akcií a oslovením veľkého počtu obyvateľov území podporených 
verejno-súkromných partnerstiev, ktoré boli podporené v rámci opatrenia 341 sa teda značne 
mobilizoval potenciál vnútorného rozvoja a zlepšila sa dynamika vidieckych subjektov.  

Vďaka intenzívnej mobilizácii územia podporené VSP v pomerne krátkom čase boli schopné spracovať 
ISRÚ. K zvýšeniu dynamiky vidieckych subjektov prispela aj činnosť externých expertov, ktorí 
koordinovali postup prípravy ISRÚ, či facilitovali pracovné stretnutia. Z celkového počtu 13 
vypracovaných ISRÚ bolo v rámci I. výzvy na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia pre 
opatrenie 4.1 a 4.3 (41, 431) predložených 12 stratégií, čo predstavuje  
92% podiel. 
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Predloženie integrovanej stratégie miestneho rozvoja v rámci 2 kôl hodnotenia ISRÚ a výberu MAS  

Názov podporeného verejno-súkromného partnerstva  I. kolo  II. kolo  

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie 1  

Život je šanca 1  

Občianske združenie Dobšinského kraja 1  

Miestna akčná skupina Chopok juh  1 

PODMALOKARPATSKÉ PARTNERSTVO, o.z. 1  

ZDRUŽENIE VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA PRE ROZVOJ 
MIKROREGIÓNU HOREHRON 1  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PARTNERSTVO JUŽNÉHO NOVOHRADU 1  

Malokarpatské partnerstvo, o.z. 1  

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 1  

Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie 
1  

Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské 1  

Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park 
1  

Spolu 12 1 

 

Zvrat vo výsledkoch testovania hypotéz:  

Napriek kladnému príspevku opatrenia k dosiahnutiu stanovených ukazovateľov a cieľov z celkového 
počtu 13 pripravených a predložených ISRÚ boli pre implementáciu prostredníctvom opatrení 4.1 a 4.3 
(41, 431) vybrané riadiacim orgánom len 2 stratégie (verejno-súkromné partnerstvá: Partnerstvo 
Krtíšskeho Poiplia a Miestna akčná skupina Chopok juh). Z tohto pohľadu je prínos opatrenia 
marginálny. 

Tab. č. 341/4: Výsledok hodnotenia ISRÚ v rámci I. a II. kola výberu MAS podporených verejno-súkromných 
partnerstiev v rámci opatrenia 341 

Výsledok hodnotenia ISRÚ Počet 

Neschválená z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti MAS  1 

Neschválená z dôvodu nezískania potrebného počtu bodov v rámci celkového bodového 
hodnotenia ISRÚ 

7 

Neschválená z dôvodu nesplnenia podmienok administratívnej kontroly 3 

Schválená 2 

Spolu 13 

Zdroj: Správy z hodnotenia ISRÚ 

Napriek vynaloženiu značného množstva verejných zdrojov na realizáciu projektov v opatrení 341  
(v priemere 64 940,- EUR/projekt) 7 integrovaných stratégií rozvoja územia nebolo podporených na 
implementáciu z dôvodu nízkeho počtu získaných bodov v rámci odborného hodnotenia RO, 3 ISRÚ 
neboli podporené z dôvodu nesplnenia podmienok administratívnej kontroly. Jedna ISRÚ nebola 
podporená z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti MAS. Tento výsledok môže byť spôsobený aj 
skutočnosťou, že napriek kvantite realizovaných aktivít v opatrení 341 tieto nedosiahli potrebnú 
kvalitu, resp. preukázalo sa, že aj nepodporené VSP sú schopné pripraviť kvalitnú stratégiu, ktorá bude 
RO vybratá na realizáciu v osi IV. LEADER. Naproti tomu VSP, ktoré neboli podporené v opatrení 341, 
boli schopné predložiť a implementovať ISRÚ pri podstatne nižších nákladoch na jej prípravu a 
spracovanie.  
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Mnohé z podporených VSP v opatrení 341, ktoré však následne neboli úspešné a nezískali štatút MAS 
sa stali neaktívne, čím sa postupne stráca priamy pozitívny efekt implementácie opatrenia. Zmena však 
nastáva v súvislosti s prípravou stratégií CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020. 

Z podporených 13 verejno-súkromných partnerstiev spracovalo novú stratégiu 8 subjektov, čo je 
takmer 62%. Znamená to, že z dlhodobého hľadiska množstvo intervencií v podporenom území 
vytvorilo dostatočný potenciál pre opätovné vypracovanie a implementáciu stratégií LEADER.  
 

HO č. 20: Ktoré iné účinky vrátane tých, ktoré sa týkajú iných cieľov/osí, sú spojené s implementáciou 
tohto opatrenia (nepriame, pozitívne/negatívne účinky na podporených subjektoch, nepodporených 
subjektoch)? 

Nepriame účinky opatrenia:  

- Podpora rastu vzdelanostnej úrovne môže nepriamo ovplyvniť migráciu, najmä z titulu 
pracovného trhu. Vidiecke územia neposkytujú dostatok pracovných príležitostí pre 
uplatnenie.  

- Nepriamym negatívnym účinkom môže byť narušenie väzieb medzi podporenými a 
nepodporeným partnerstvami.  

- Intenzívne a adresné informovanie vidieckych aktérov môže podnieť ich záujem o realizáciu 
projektov z ostatných opatrení programu, prípadne iných podporných nástrojov. Ako potvrdili 
predstavitelia podporených VSP, po zrealizovaní aktivít informujúcich o PRV SR a jeho 
opatreniach vzrástol záujem v území o realizáciu projektov predovšetkým v oblasti 
poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu.  

Pozitívny účinok opatrenia sa prejavil najviac pre úspešné VSP, ktoré získali štatút MAS a mohli tak na 
svojom území podporiť realizáciu projektov v rámci osi 3.  
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OS 4: LEADER 

 
Všeobecná charakteristika:  

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 bol prístup LEADER implementovaný v SR po prvý krát. V 
dôsledku nedostatočných skúseností s implementáciou prístupu LEADER na strane RO, PPA ako aj 
beneficientov je prvá polovica hodnoteného programového obdobia (2007 – 2010) charakterizovaná 
pomalým výberom MAS, množstvom administratívnych zmien, pomalým zazmluvňovaním konečných 
prijímateľov (beneficientov) realizujúcich projekty v rámci implementácie ISRÚ jednotlivých MAS. 
Druhá polovica programového obdobia (2011 – 2013 / 2015) priniesla spružnenie LEADERa, hlavne 
vďaka posilneniu RP PPA Nitra o oddelenie pre prístup LEADER (urýchlenie systému administrácie 
ŽoNFP, prípravy zmlúv o poskytnutí NFP, kontroly ŽoP). Naďalej však zostávajú časté zmeny (dodatky) 
usmernenia pre administráciu prístupu LEADER pre MAS zo strany RO,(vyplývajúce z legislatívnych 
zmien na európskej i národnej úrovni, z dôvodov vyplývajúcich zo skúsenosti z implementácie), ktorý 
je základným dokumentom upravujúcim jeho implementáciu.  

Na Slovensku prebehli dve kolá výberu MAS, prvé v roku 2008 (01.12.2008 – 15.12.2008) a druhé v 
roku 2010 (15.1.2010 – 29.1.2010). Celkovo bolo v rámci výziev prijatých 85 ŽoNFP, z ktorých bolo v 
prvej výzve pridelených 15 štatútov MAS a v druhej 14 štatútov MAS, v celkovej výške 72 428 198,27 
EUR. Celková alokácia programu pre os 4 LEADER bola 74 524 570,- EUR, z toho pre cieľ Konvergencia 
72 376 115,- EUR a pre ostatné regióny 2 148 455,- EUR.  

OS IV. Programu obsahuje 3 opatrenia: 41 Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja; 421 Projekty 
spolupráce miestnej akčnej skupiny; 431 Chod miestnej akčnej skupiny. 

Tab. č. 41/1: Alokácia verejných zdrojov na opatrenia osi IV. LEADER 

Verejné výdavky Spolu SR 

41 Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 52 167 110,- EUR 

421 Projekty spolupráce miestnej akčnej skupiny 3 726 000,- EUR 

431 Chod miestnej akčnej skupiny 18 631 460,- EUR 

 

Odôvodnenie potreby realizácie prístupu LEADER, základné východiská, potreby a ciele definované v 
PRV SR 2007 – 2013: 

Hlavným cieľom osi IV. LEADER je Podpora budovania a rozvoj miestnych partnerstiev a využitie 
vnútorného rozvojového potenciálu vidieka. Tento cieľ je ďalej štruktúrovaný pre jednotlivé opatrenia 
LEADER v rámci IV. osi na: 

 Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych 
podmienok vidieckeho obyvateľstva, prostredníctvom realizácie ISRÚ (opatrenie 41) 

 Podporu spolupráce, inovácie, potrebných zručností, výmeny a prenosu skúseností s prístupom 
LEADER (opatrenie 421) 

 Tvorbu a využívanie kapacít pre realizáciu prístupu LEADER (431) 

Ako uvádza SWOT analýza medzi príležitosti slovenského vidieka patrí zvýšenie potenciálu vidieckej 
society pre tvorbu partnerstiev, vytváranie nových pracovných príležitostí a tým stabilizácia obyvateľov 
vo vidieckom priestore. Ďalej SWOT analýza upozorňuje na slabo rozvíjajúcu sa ekonomiku a nestabilnú 
sociálnu situáciu vidieckych oblastí, ktorá sa prejavuje v:  

 prehlbovaní úpadku obcí a vidieka; 

 nekoordinovaných postupoch a aktivitách partnerov na miestnej úrovni; 
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 nerozvinutých ľudských a manažérskych kapacitách pre rozvojové plánovanie typu zdola 
nahor; 

 nezáujme miestnych obyvateľov o veci verejné (slabá úroveň šírenia informácií); 

 sociálnej izolovanosti v koncových vidieckych obciach. 

Na druhej strane veľký potenciál pracovnej sily na vidieku v spojitosti s významným prírodným a 
kultúrnym dedičstvom ponúka široké možnosti rozvoja vidieka. Vo vidieckych oblastiach SR je preto 
potrebné zabezpečiť kontinuitu medzi vyššie uvedenými zrealizovanými aktivitami a podporovanými 
činnosťami cez os 4 LEADER.  

V kontexte uskutočnenej analýzy bola tiež identifikovaná rozvojová potreba väčšej propagácie a 
podpory vytvárania a rozvíjania schopnosti miestnych spoločenstiev a spoločenských organizácií 
prinášať „zdola nahor“ prístup do plánovania a realizácie rozvojových projektov na vidieku. Spolu s 
ďalšími identifikovanými potrebami ako napr. vytváranie podmienok pre tvorbu pracovných 
príležitostí; diverzifikácia vidieckej ekonomiky; vyššie investície do verejných služieb, občianskej 
vybavenosti, či infraštruktúry, ktorá je potrebná pre podporu vidieckej turistiky vytvorili základ pre 
stanovenie strategickej oblasti č.3 Aktivity, ktoré budú realizovať ďalší rozvoj vidieckych oblastí, 
vzdelávanie a zručnosti vidieckej populácie a prispejú k udržaniu osídlenia vidieka.



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

513 

Koncepčný model (teória zmeny) 

Programové potreby 
vzťahujúce sa k 
prístupu LEADER  

- koordinácia rozvojových aktivít a investícií na miestnej úrovni 
- budovanie kapacít pre rozvojové plánovanie zdola nahor 
- budovanie schopností a zručností miestnych skupín a partnerstiev pre 

implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia 
- využitie potenciálu pracovnej sily na vidieku v spojitosti s významným prírodným 

a kultúrnym dedičstvom 
- diverzifikácia vidieckej ekonomiky založenej na využívaní endogénnych zdrojov 

a potenciálu územia 
- rozvoj infraštruktúry vidieckych sídel a služieb na vidieku 
- podpora rozvoja viacsektorovej spolupráce na úrovni partnerstva a medzi 

partnerstvami navzájom. 

Očakávané zmeny vo vzťahu k 
identifikovaným potrebám 

Plánované aktivity, prostredníctvom ktorých sa mali očakávané 
zmeny dosiahnuť 

- vybudovanie lokálnych kapacít pre 
realizáciu rozvojových aktivít zdola 
nahor 

Chod miestnej akčnej skupiny vrátane, získavanie zručností 
a animácia územia – školenia, semináre, výmena skúseností 
(opatrenie 41, 431). Aktivity v rámci opatrenia 341 priamo 
podporili dosiahnutie očakávaných zmien, rovnako je citeľný 
príspevok aktivít NSRV SR v rámci TP a realizovaných aktivít 
opatrenia 331.    

- dosiahnutie spoločnej koordinácie 
aktivít a investícií na miestnej úrovni 
implementáciou integrovaných 
stratégií rozvoja územia 

Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia, chod 
miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia územia 
(opatrenia 41, 431), spoznávanie vlastného územia a možností 
jeho rozvoja – semináre, workshopy, vzdelávacie kurzy, propagácia 
územia, výmenné stáže (opatrenie 331).  

- posilnenie a diverzifikácia vidieckej 
ekonomiky využívajúcej prírodný, 
kultúrny, historický a ľudský 
potenciál  

Implementácia integrovaných stratégii rozvoja územia 
prostredníctvom opatrení osi III. – investície do zariadení 
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, investície do 
výrobných a predajných objektov pre doplnkovú výrobu 
nepoľnohospodárskeho charakteru, výrobu a spracovávanie 
tradičných materiálov a výrobkov, využívanie OZE (opatrenia 311, 
313). 

- intenzívna viacsektorová spolupráca 
vo vnútri komunít a medzi 
komunitami navzájom pri ochrane, 
zveľaďovaní a propagácii kultúrneho, 
historického a prírodného dedičstva 
vidieka a podpora ekonomických 
aktivít na vidieku 

Realizácia projektov spolupráce – spoločný marketing 
LEADERovských skupín, ochrana spoločného prírodného, 
kultúrneho a historického bohatstva, výmena skúseností, prenos 
praktických skúseností pri rozvoji vidieka (opatrenie 421) 

- zvýšenie kvality života vo vidieckych 
oblastiach (infraštruktúra, služby, 
podmienky pre záujmovú a spolkovú 
činnosť, trávenie voľného času) 

Implementácia integrovaných stratégii rozvoja územia 
prostredníctvom opatrení osi III. – investície do miestnej verejnej 
technickej infraštruktúry, verejných priestranstiev a parkov, ihrísk, 
športovísk, chodníkov, lávok, cyklotrás  a pod. (opatrenie 321, 322) 
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Vývoj a plnenie ukazovateľov pre os 4 LEADER: 

Kontextuálne ukazovateľy 

Pre OS IV. je stanovený nasledovný kontextový ukazovateľ:  

 Názov ukazovateľa: rozvoj miestnych akčných skupín  

 Spôsob merania: počet obyvateľov v územiach pokrytých miestnymi akčnými skupinami  

 Jednotka: % (percentuálny pomer medzi počtom obyvateľov v územiach pokrytých MAS k 
počtu obyvateľov žijúcich vo vidieckych územiach) 

Tab. č. 41/2: Vývoj kontextuálneho ukazovateľa – Rozvoj miestnych akčných skupín 

Rok 
2000 – 
2006* 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hodnota 
ukazovateľa v % 

- - - 6,5 6,5 12,9 12,9 14,3 

Zdroj: "Rural Development in the EU – Statistical and Economic Information", anual reports 2006 – 2013 

V rokoch 2000 – 2006 nebol v SR prístup LEADER implementovaný. Z tohto dôvodu nie je možné 
kontextový ukazovateľ v tomto období sledovať. Prvé kolo výberu MAS v programovom období 2007 
– 2013 bolo ukončené v roku 2009 (hodnota ukazovateľa 6,5 %), druhé kolo v roku 2011 (nárast 
hodnoty na 12,9 %).  

Tab. č. 41/3: Výstupové ukazovateľy (Output indicators)  

Kód 
opatrenia 

Názov opatrenia 
Názov výstupového 

ukazovateľa 
Cieľová 

hodnota 
Dosiahnutá 

hodnota 

41 
 
 

 413 
 

Implementácia 
integrovaných stratégií 
rozvoja územia 

 Kvalita života / 
diverzifikácia 

Počet podporených MAS 29 29 

Celková plocha, na ktorej 
operujú podporované MAS 
(v km2) 

12 000 km2 10 694,55 km2 

Počet obyvateľov v 
podporených MAS 

450 000 obyv. 735 146 obyv. 

Počet projektov 
financovaných MAS 

500 1 656 

Počet podporených 
beneficientov  

250 650* 

Počet obcí podporeného 
územia 

400 645** 

421 Vykonávanie projektov 
spolupráce 

Počet podporovaných 
projektov spolupráce 

30 54 

Počet spolupracujúcich 
miestnych akčných skupín 

15 87 

431 Chod miestnej akčnej 
skupiny 

Počet podporených aktivít 
280 3113 

*Pozn. jedinečný počet beneficientov 
**všetky obce v MAS
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Tab. č. 41/4: Výsledkové ukazovatele (Result indicators) 

Cieľ 
Opatrenie Názov výsledkového 

ukazovateľa 
Cieľová hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Kvalita života 
vo vidieckych 
oblastiach 
a diverzifikácia 
vidieckeho 
hospodárstva 

41  

Hrubý počet vytvorených 
pracovných miest 

350 14,5* 

Počet účastníkov, ktorí 
úspešne dokončili 
tréningovú aktivitu 

100 1710** 

421 
Hrubý počet vytvorených 
pracovných miest 

7 21 

431 
Počet účastníkov, ktorí 
úspešne dokončili 
tréningovú aktivitu 

100 2031*** 

*sledovanie HPM v opatreniach 311, 313 
**počet frekventantov opatrenia 331, ktorí v minulosti neabsolvovali vzdelávanie spolufinancované z PRV SR 2007-2013 
***účastníci vzdelávania v rámci chodu MAS (Zdroj: Výročná správa o pokroku v PRV SR 2007-2013 za rok 2015) 

Tab. č. 41/5: Počet podporených projektov a výška investícií pre projekty osi III. prostredníctvom LEADER 

O
p

at
re

n
ie

 

Názov opatrenia 

Schválené projekty - uzatvorené 
zmluvy 

Realizované platby 

P
o

če
t Schválený príspevok (EUR) 

P
o

če
t 

p
la

ti
e

b
 

Vyplatený príspevok (EUR) 

Celkom z EU Celkom z EU 

 3.1 
311 

Diverzifikácia 
smerom k nepoľn. 
činnostiam 

17 1 520 860 1 216 688 21 1 520 668 1 216 534 

3.2.A 
313 (A) 

Podpora činností v 
oblasti vidieckeho CR 
- časť A 

80 3 166 270 2 533 016 109 3 139 994 2 511 995 

3.2.B 
313 (B) 

 

Podpora činností v 
oblasti vidieckeho CR 
- časť B 

66 2 288 174 1 830 539 83 2 256 906 1 805 524 

 3.3 
331 

Vzdelávanie a 
informovanie 

91 2 090 301 1 672 241 115 1 957 362 1 565 889 

 3.4.1 
321 

Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo 

768 26 942 258 21 395 413 859 26 817 926 21 296 804 

 3.4.2 
322 

Obnova a rozvoj obcí 634 22 488 232 17 890 012 733 22 303 656 17 742 398 

SPOLU 1 656 58 496 096 46 537 909 1 920 57 996 511 46 139 144 

Tab. č. 41/6: Počet podporených projektov opatrení osi IV. LEADER 

O
p

at
re

n
ie

 

Názov opatrenia 

Schválené projekty - uzatvorené 
zmluvy 

Realizované platby 

P
o

če
t Schválený príspevok 

(EUR) 

P
o

če
t 

p
la

ti
e

b
 

Vyplatený príspevok (EUR) 

Celkom z EU Celkom z EU 

4.1 
Implementácia 
integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

29 60 399 624 
48 022 

815 
1 920 

57 996 
511 

46 139 144 

 4.2 

Vykonávanie projektov 
spolupráce 

54 2 867 735 2 294 188 124 2 656 568 2 125 254 

národnej spolupráce 26 1 573 654 1 258 923 77 1 455 713 1 164 570 

nadnárodnej 
spolupráce 

28 1 294 081 1 035 265 47 1 200 855 960 684 

 4.3 
Chod miestnej akčnej 
skupiny 

29 12 028 574 9 622 859 347 
10 940 

804 
8 752 642 
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Verifikácia implementácie plánovaných aktivít 

Číslo výzvy 
(realizované 

aktivity) 

Dátum 
vyhlásenia /  

Dátum 
uzávierky 

Vstupy 
(počet schválených MAS, 

celková plocha 
podporených MAS, 
počet obyvateľov v 
podporených MAS) 

Výstupy 
(Počet podporených MAS, Celkový 

objem investícií, Hrubý počet 
vytvorených pracovných miest pri 

projektoch 421) 

2008/PRV/04 
(spoločná pre 
opatrenie 41, 431) 

01.12.2008 – 
15.12.2008 

Počet podporených 
MAS: 15 
Celková plocha, na ktorej 
operujú podporované 
MAS (v km2): 4 730* 
Počet obyvateľov v 
podporených MAS: 310 
664* 

Počet podporených MAS: 15 
Celkový objem investícií: 31 260 tis. EUR 
Počet projektov financovaných MAS: 844 
Počet podporených beneficientov: 
650** 
Počet obcí podporeného územia: 645*** 
Počet podporených aktivít v oblasti 
riadenia miestnej akčnej skupiny, 
získavania skúseností a oživovania 
územia: 3 113**** 

2009/PRV/15 
(spoločná pre 
opatrenie 41, 431) 

15.1.2010 – 
29.1.2010 

Počet podporených 
MAS: 14 
Celková plocha, na ktorej 
operujú podporované 
MAS (v km2): 4 277* 
Počet obyvateľov v 
podporených MAS: 306 
493* 

Počet podporených MAS: 14 
Celkový objem investícií: 29 139 tis. EUR 
Počet projektov financovaných MAS:  
812 
Počet podporených beneficientov: 
650** 
Počet obcí podporeného územia: 645*** 
Počet podporených aktivít v oblasti 
riadenia miestnej akčnej skupiny, 
získavania skúseností a oživovania 
územia: 3 113**** 

2011/PRV/18 
(pre opatrenie 421) 

5.4.2011 -
31.5.2011 

Výzva zrušená - 

2011/PRV/19 
(pre opatrenie 421) 

1.1.2012 -
31.3.2012 

Počet podporovaných projektov 
spolupráce: 26 
Počet spolupracujúcich miestnych 
akčných skupín: 75 
Výška schválených oprávnených 
výdavkov: 599 592 
Priemerná výška na projekt:  
23 061,- EUR 
Počet národných projektov: 18 
Počet nadnárodných  
projektov: 8 

Hrubý počet vytvorených 
pracovných miest: 15 
Celkový objem investícií: 599 
592 
Počet spolupracujúcich 
miestnych akčných skupín: 75 
 

2013/PRV/29 
(pre opatrenie 421) 

20.05.2013 - 
09.08.2013 

Počet podporovaných projektov 
spolupráce: 28 
Počet spolupracujúcich miestnych 
akčných skupín: 71 
Výška schválených oprávnených 
výdavkov: 1 890 739 
Priemerná výška na projekt: 
67 256,- EUR 
Počet národných projektov: 18 
Počet nadnárodných 
projektov: 10 

Hrubý počet vytvorených 
pracovných miest: 6 
Celkový objem investícií: 599 
592 
Počet spolupracujúcich 
miestnych akčných skupín: 71 
 

*hodnota v čase výberu MAS 
**jedinečný počet beneficientov bez rozdelenia podľa výziev 
***počet všetkých obcí MAS bez rozdelenia podľa výziev 
****počet všetkých podporených aktivít MAS v rámci opatrenia 431 bez rozdelenia podľa výziev 
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Priame hrubé účinky u prijímateľov 

Hlavné výstupy na úrovni projektov sú v nasledujúcej tabuľke transformované do výsledkov 
dosiahnutých u cieľovej skupiny opatrenia. Priame účinky boli hodnotiteľom v prvej fáze odhadnuté na 
základe údajov z monitorovacieho systému PRV. V ďalšej fáze budú účinky testované kombináciou 
kvalitatívnych a kvantitatívnych metód.  

Hlavné výstupy na 
úrovni projektov 

Priame „hrubé“ účinky u prijímateľov  

Komentovať vzťah „príčin 
a následkov“ 
medzi hlavnými výstupmi a 
priamymi hrubými účinkami  

Aktívne verejno-
súkromné 
partnerstvá 
uplatňujúce riadenie 
zdola nahor 

29 podporených MAS 
10 695 km2 plochy na ktorej podporené 
MAS operujú 
735 146 obyvateľov MAS 
3 113 akcií- MAS  

Udelením štatútu MAS pre 29 verejno-
súkromných partnerstiev sa začala 
reálna implementácia integrovaných 
stratégií rozvoja územia 

Implementácia 
integrovaných 
stratégii rozvoja 
územia   

1656 podporených projektov opatrení osi 
III. prostredníctvom LEADER 

Na základe stanovenia potrieb území 
MAS a následnému výberu vhodných 
opatrení osi III. na implementáciu, 
MAS pristupovali k vyhlasovaniu výziev 
na predkladanie projektov, 
hodnoteniu a ich realizácii. Tento 
proces prebiehal spoločne 
a koordinovane.  

Investície 
posilňujúce vidiecku 
ekonomiku 
s prispením k tvorbe 
pracovných miest 

97 podporených projektov diverzifikácie 
a vidieckeho cestovného ruchu 

 14 investícií diverzifikácie do oblasti 
vidieckeho cestovného ruchu 
a agroturistiky 

 1 investícia do výrobných a predajných 
objektov  

 2 investície diverzifikácie do oblasti 
poskytovania služieb 

 16 investícii do rekonštrukcie 
a modernizácie nízkokapacitných 
ubytovacích zariadení 

 50 investícii do prestavby/ prístavby 
rodinných domov na nízkokapacitné 
ubytovacie zariadenie 

 1 investícia do výstavby autokempingu 

 31 investícií do výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie 
doplnkových relaxačných zariadení 

24,5 vytvorených hrubých pracovných 
miest v oblasti diverzifikácie a cestovného 
ruchu 

Implementáciou opatrení zameraných 
na diverzifikáciu 
k nepoľnohospodárskym činnostiam 
a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
sa dosiahlo: 

 Rozšírenie príjmov vidieckeho 
obyvateľstva 

 Vytvorenie pracovných miest 

 Vytvorenie ponuky ubytovacích 
a relaxačných služieb cestovného 
ruchu na vidieku 

Lepšia 
a dostupnejšia 
infraštruktúra, 
kvalitnejšie 
a dostupnejšie 
služby   

1402 projektov zameraných na obnovu 
a rozvoj obcí a zlepšovanie podmienok pre 
poskytovanie základných služieb na vidieku 
a v nich:  

 26 projektov rekonštrukcie 
rekreačných zón 

 187 projektov detských ihrísk 

 180 projektov športových ihrísk 

Implementáciou projektov obnovy 
a rozvoja obcí a základných služieb 
miestneho obyvateľstva sa dosiahlo: 

 Zlepšenie dostupnosti vidieckych 
sídel výstavbou/ rekonštrukciou ciest, 
lávok, mostov 

 Zvýšenie ochrany životného 
prostredia budovaním kanalizácie 
a vodovodov  
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 27 rekonštruovaných / vybudovaných 
tržníc 

 74 projektov rekonštrukcií obecných 
úradov 

 155 projektov autobusových zastávok 

 81 rekonštrukcií objektov kultúrnych 
domov 

 45 rekonštrukcií domov smútku 

 24 projektov rekonštrukcií 
a budovania amfiteátrov 

 18 rekonštrukcií miestneho rozhlasu 

 1972 m novovybudovaných 
vodovodov 

 3434 m vybudovanej kanalizácie  

 68,5 km novovybudovaných/ 
rekonštruovaných ciest 

 67,1 km 
vybudovaných/ rekonštruovaných 
chodníkov 

 356 m 
novovybudovaných/ rekonštruovaných 
ciest 

 362 m novovybudovaných/ 
rekonštruovaných mostov 

 280 km novovybudovaných / 
označených cyklotrás 

 62 km miestnych komunikácií 
s novým/ rekonštruovaným verejným 
osvetlením 

 76 tis. m2 novovybudovaných/ 
rekonštruovaných parkov 

 257 tis. m2 novovybudovaných/ 
modernizovaných verejných 
priestranstiev. 

 
30 vytvorených pracovných miest 
spojených s poskytovaním služieb na 
vidieku 
5 sezónnych pracovných miest v rámci 
opatrenia obnova a rozvoj obcí 

 

 Zlepšili sa podmienky poskytovania 
miestnych služieb – obnova 
a modernizácia obecných úradov, 
kultúrnych domov, domov smútku 
a pod.  

 Zvýšila sa bezpečnosť budovaním 
sietí verejného osvetlenia, 
budovaním chodníkov  

 Zvýšila sa atraktivita budovaním/ 
rekonštrukciou verejných 
priestranstiev, parkov, lávok, 
budovaním siete cyklotrás 

 
Sekundárne sa zlepšili podmienky pre 
rozvoj cestovného ruchu najmä 
prostredníctvom budovania cyklotrás.  

Posilnenie 
spolupráce, ochrana 
spoločného 
kultúrneho 
a prírodného 
dedičstva a jeho 
propagácia, 
posilnenie 
vidieckych kapacít 
výmenou informácií 
a skúseností.   

54 projektov spolupráce v tom:  

 43 investícií zameraných na spoločný 
marketing LEADERovských skupín 

 25 projektov ochrany spoločného 
kultúrneho bohatstva 

 35 investícií do budovania kapacít 
a výmeny skúseností 

21 vytvorených pracovných miest 

Implementáciou projektov spolupráce 
sa dospelo k podpore:  

 Miestnych špecialít, produktov, 
remeselných výrobkov, rozvoju 
systému značenia regionálnych 
produktov  

 Ochrane spoločného kultúrneho 
bohatstva Prenosu  praktických 
skúseností pri rozvoji vidieka, 
výmeny skúseností, realizáciou 
twinningových podujatí 

 Vytvorenia pracovných miest na 
vidieku.  
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Posúdenie príspevku opatrenia 321 k očakávaným zmenám  

Očakávané zmeny 

Expertné posúdenie príspevku podporených projektov 
k očakávaným zmenám 

Zdôvodnenie na základe hlavných 
výstupov a identifikovaných 
priamych hrubých účinkov 
u prijímateľov berúc do úvahy 
externé činitele, ktoré môžu znížiť 
príspevok. 

Neviem 
posúdiť 

Veľmi 
nízke 

Nízke Stredné Vysoké 
Veľmi 
vysoké 

1 2 3 4 5 

vybudovanie 
lokálnych kapacít pre 
realizáciu 
rozvojových aktivít 
zdola nahor 

    

X 

 29 MAS implementujúcich ISRÚ 
prostredníctvom opatrení osi III., 
projektov spolupráce, realizáciou 
vlastných akcií v rámci chodu MAS 
(vzdelávanie členov, beneficientov, 
oživovanie stratégie, informovanie 
a pod.)  

dosiahnutie 
spoločnej 
koordinácie aktivít a 
investícií na miestnej 
úrovni 
implementáciou 
integrovaných 
stratégií rozvoja 
územia 

    

X 

 realizácia 1656 projektov osi III., 54 
projektov spolupráce, ktoré 
naplňujú spoločné rozvojové ciele 
území MAS v súlade s ISRÚ.  

posilnenie a 
diverzifikácia 
vidieckej ekonomiky 
využívajúcej 
prírodný, kultúrny, 
historický a ľudský 
potenciál  

   

X  

 17 projektov diverzifikácie a 80 
projektov vidieckeho cestovného 
ruchu s celkovým počtom 24,5 
vytvorených pracovných miest a 
podielom len 8 % z celkových 
verejných výdavkov na projekty osi 
III. prostredníctvom LEADER; 66 
projektov marketingu cestovného 
ruchu.  

intenzívna 
viacsektorová 
spolupráca vo vnútri 
komunít a medzi 
komunitami 
navzájom pri 
ochrane, zveľaďovaní 
a propagácii 
kultúrneho, 
historického a 
prírodného dedičstva 
vidieka a podpora 
ekonomických aktivít 
na vidieku 

    

X 

 54 realizovaných projektov 
spolupráce, 87 spolupracujúcich 
MAS a ďalších subjektov  verejno-
súkromných partnerstiev bez 
štatútu MAS, občianskych a 
záujmových združení a spolkov. 
Značný počet výmenných návštev, 
spoločných marketingových a 
propagačných aktivít, spoločných 
kultúrnych a spoločenských 
podujatí, vytvorených a 
pretrvávajúcich partnerstiev, 21 
vytvorených pracovných miest. 

zvýšenie kvality 
života vo vidieckych 
oblastiach 
(infraštruktúra, 
služby, podmienky 
pre záujmovú a 
spolkovú činnosť, 
trávenie voľného 
času) 

    

 X 

1402 rozvojových projektov obcí s 
takmer 85 % podielom na 
celkovom objeme príspevku z 
verejných zdrojov na realizáciu 
projektov z osi III. prostredníctvom 
LEADER, 514 podporených obcí 
(jedinečný počet podporených 
vidieckych obcí). 
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Definícia hypotéz  

Všeobecná hypotéza intervenčnej logiky pre prístup LEADER v zmysle identifikovaných potrieb a cieľov je, že podpora budovania a rozvoja miestnych 
partnerstiev využívajúcich vnútorný rozvojový potenciál prispeje k zvýšeniu kvality života na vidieku, zlepšeniu ekonomických a sociálnych podmienok vidieckeho 
obyvateľstva, rozvoju spolupráce a budovaniu kapacít uplatňujúcich partnerský princíp riadenia systémom zdola nahor. 

Pre stanovenie vplyvov opatrenia uvažujeme s nasledovnými základnými hypotézami: 

Hypotéza Posudzovacie kritériá: Indikátory / Ukazovatele Doplnkový ukazovateľ výsledku 

Realizácia prístupu 
LEADER prispela k 
zlepšeniu 
ekonomickej situácie 
na vidieku 
budovaním kapacít 
pre zamestnanosť a 
diverzifikáciu  
 
(H.21) 

Vytvorenie kapacít pre tvorbu 
udržateľnej zamestnanosti 
prostredníctvom LEADER 

Výsledkový ukazovateľ: Hrubý počet 
vytvorených pracovných miest 
 
 

Počet udržateľných vytvorených pracovných miest 
prostredníctvom aktivít LEADER rozdelených podľa 
sektorov (poľnohospodárstvo, spracovanie, lesníctvo, 
turizmus, služby…) 

Vytvorenie kapacít pre zakladanie 
nových a rozvoj (expandovanie) 
existujúcich podnikov 
prostredníctvom LEADER 

 Možnosti zakladania nových podnikov podporených cez 
aktivity MAS podľa ekonomických sektorov. 
 
Možnosti zlepšenia (expanzie) udržateľných podnikov 
podporených cez aktivity MAS podľa ekonomických 
sektorov. 

MAS prispeli k 
efektívnejšiemu 
naplňovaniu cieľov 
stratégie a 
programu  
 
(H.22) 

MAS boli efektívnejšie a účinnejšie 
pri dosahovaní cieľov ich stratégie 
miestneho rozvoja. 

 
HPH z nepoľnohospodárskych činností 
podporených podnikov sa zvýšila  
 
Priame a nepriame pracovné miesta 
vytvorené prostredníctvom aktivít MAS 
v oblasti projektov spolupráce  
 
Zvýšenie úrovne vzdelanosti a zručnosti 
vo vidieckych oblastiach  
 
Zlepšené podnikateľské prostredie vo 
vidieckych oblastiach, zvýšenie počtu 
podnikateľov 

HPH podporených podnikov v rámci LEADER (Op.311, 
313) 
 
Počet pracovných miest vytvorených v MAS (op.413) 
 
Počet nepoľnohospodárskych pracovných miest 
vytvorených v LEADER  
 
Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu 
aktivitu  
 
Podiel verejných prostriedkov vynaložených na projekty 
realizované v rámci opatrení osi 3 a zahrnuté do ISRÚ 
na celkovom objeme investícií ISRÚ. 

MAS prispeli k dosiahnutiu cieľov PRV 
- najmä s cieľmi osi 3. 

Implementácia 
prístupu LEADER 
rešpektuje 
dodržiavanie 

Vypracovanie a implementácia 
stratégie miestneho rozvoja pre 
subregionálne vidiecke územia  

Výstupový ukazovateľ: Celková 
plocha, na ktorej operujú 
podporované MAS (v km2) 
 

Podiel vydieckeho územia pokrytého MAS 
 
Podiel vidieckej populácie pokrytej MAS. 
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základných znakov 
LEADER 
 
(H.23) 

Znak LEADER: Oblastné stratégie 
miestneho rozvoja 

Výstupový ukazovateľ: Počet 
obyvateľov v podporených MAS 

Vytvorenie miestneho verejno-
súkromného partnerstva 
 
Znak LEADER: Verejno-súkromné 
partnerstvá: Miestne akčné skupiny 
(MAS) 

Výstupový ukazovateľ: Počet 
podporených MAS 

Počet a podiel partnerov z rôznych sektorov, ktorí sú 
členmi verejno-súkromných partnerstiev.  

Prístup zdola nahor vykonávaný 
prostredníctvom udelenia 
rozhodovacej právomoci pre MAS 
týkajúcej sa vypracovania a 
implementácie vlastnej stratégie 
miestneho rozvoja.  
 
Znak LEADER: Prístup zdola nahor 
 

 Počet komunitných stretnutí, podujatí a iniciatív 
uskutočňovaných za účelom prípravy ISRÚ rozdelený 
podľa úrovne obcí a MAS 
 
Počet členov MAS aktívne participujúcich na 
rozhodovacom procese. Rozdelený podľa sektorov, a 
proporcionálne sa zúčastňujúcich stretnutí. 
 

Realizácia implementácie 
viacsektorovej stratégie založenej na 
interakcii medzi subjektami a 
projektami z rozličných odvetví 
miestneho hospodárstva 
 
Znak LEADER: Integrované a 
viacsektorové akcie 

 Počet špecifických tematických (sektorových) oblastí 
ISRÚ rozdelený podľa typov. 

Implementácia inovačného prístupu  
 
Znak LEADER: Uľahčovanie inovácie 
  

 Podiel inovatívnych projektov (inovácia je definovaná 
RO a/alebo MASS) z celkového počtu projektov MAS 
(beneficientov) 

 Príprava a realizácia projektov 
spolupráce  
 
Znak LEADER: Spolupráca  

Výstupový ukazovateľ: Počet 
podporovaných projektov spolupráce 
 
Výstupový ukazovateľ: Počet 
spolupracujúcich miestnych akčných 
skupín 

Počet projektov spolupráce za MAS.  
 
Počet projektov spolupráce rozdelených podľa typov.  
 
Priemerný počet partnerov spolupráce (rozdelenie 
podľa typov) 
 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

522 

 
Miestne partnerstvá vytvárajú siete  
 
Znak LEADER: Vytváranie sietí 

 Počet MAS v NSRV 
 
Počet iných sietí v ktorých sú MAS členmi  
 
Počet novovzniknutých kľúčových externých vzťahov 
vidieckych aktérov, napr. prostredníctvom zapojenosti 
alebo príspevku k projektom alebo aktivít MAS. 

MAS vytvorili 
podmienky a 
kapacity pre lepšie 
riadenie miestnej 
správy 
 
(H.24) 

Pravidlá pre implementáciu a riadenie 
LEADER na národnej / regionálnej 
úrovni sú vytvorené  
  

Výstupový ukazovateľ: Celková 
plocha, na ktorej operujú 
podporované MAS (v km2) 
 
Výstupový ukazovateľ: Počet 
obyvateľov v podporených MAS 

Podiel vidieckych oblastí pokrytých MAS 
 

Podiel vidieckeho obyvateľstva pokrytého MAS 
 

Pravidlá pre vytvorenie a riadenie 
LEADER na miestnej úrovni sú 
vytvorené 

Výstupový ukazovateľ: Počet projektov 
financovaných MAS. 
 
Výstupový ukazovateľ: Počet 
podporených beneficientov. 
 
Výstupový ukazovateľ: Počet 
podporených aktivít. 

Percento z celkového počtu podaných ŽoNFP, ktoré 
sú úspešné. 
 
Priemerný čas od podania ŽoNFP po uzatvorenie 
zmluvy s beneficientom. 

MAS aktívne pristupuje k zapojenosti 
komunity do jej aktivít a činnosti 

 % pracovného času personálu pre animáciu ISRÚ 

Pravidlá pre monitorovanie a 
hodnotenie LEADER na miestnej úrovni 
sú vypracované a implementované 

 Počet MAS, ktoré zapracovali systém vlastného 
hodnotenia do implementácie svojej ISRÚ. 

Nárast kvality miestneho riadenia a 
rozhodovania 

 % členských príspevkov do rozpočtu MAS 

Spokojnosť členov MAS a 
beneficientov s aktivitami MAS 
narastá  

Výstupový ukazovateľ: Počet 
podporených beneficientov 
 

 

Počet zúčastnených miestnych aktérov  Počet a typ aktivít kde sa miestni aktéri podieľajú na 
rozhodovaní komunity, obce a MAS na jednu MAS 
prostredníctvom rôznych cieľových skupín (členovia 
MAS, nečlenovi, beneficienti a pod.) 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

523 

Metodológia testovania hypotéz:  

Pre účely testovania hypotéz boli zvolené kvantitatívne, ale predovšetkým kvalitatívne metódy, keďže 
prístup LEADER je špecifickým programom (samostatná os 4 PRV SR 2007 – 2013). Bola uskutočnená 
analýza výstupov a výsledkov podporených projektov na základe monitoringu PPA. V rámci 
kvantitatívnych metód bola využitá metóda GPSM.  

Kvalitatívna analýza bola vykonaná pomocou riadených rozhovorov v kombinácii s dotazníkovým 
prieskumom s manažérmi MAS. Celkový počet oslovených MAS mal hodnotu 10, čo predstavuje 34,5 
% podiel z celkového počtu MAS.  

Zoznam MAS v rámci vykonaného dotazníkového prieskumu: Občianske združenie MAS LEV, o.z., 
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina", Miestna akčná skupina Stará Čierna 
voda, Občianske združenie Mikroregión RADOŠINKA, Miestna akčná skupina Horný Liptov, Miestna 
akčná skupina MALOHONT, Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, Kopaničiarsky región - miestna akčná 
skupina, OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, Naše Považie. 

 
Testovanie hypotéz a odpovede na spoločné hodnotiace otázky 

H1: Realizácia prístupu LEADER prispela k zlepšeniu ekonomickej situácie na vidieku 
budovaním kapacít pre zamestnanosť a diverzifikáciu.  

Z hľadiska dosahov prístupu LEADER na zamestnanosť sú pre účely hodnotenia relevantné všetky 

súvisiace opatrenia, tj. opatrenia osi III. a opatrenia osi IV (vrátane chodu MAS). Realizáciou opatrení 

osi III. a osi IV.  došlo k vytvoreniu / udržaniu pracovných miest nasledovne:  

Priamy efekt implementácie LEADER na tvorbu pracovných miest 

Podporovan
é činnosti 

Počet podpor. 
projektov 

Plán. počet 
vytvorených 
HPM 

Skutočný poč. 
vytvorených 
HPM 

Vyplatené 
celkom (v €) 

Priem. 
veľkosť 
projektu (v €) 

Priem. suma 
na 1 HPM 
(v €) 

 
311 

17 29,5 
9 

(- 20,5) 
1 520 668 89 462 168 984 

313 (A) 80 45 
15,5 

(-29,5) 
3 166 270 39 578 204 275 

313 (B) 66 NA* 18*** 2 256 905 34 195 125 383 

331 91 NA NA 1 957 361 21 509 NA 

321 768 NA 30*** 26 817 925 34 919 -** 

322 634 NA 5*** 22 303 656 35 179 -** 

421 54 NA 21*** 2 656 567 49 195,70 126 503 

431 29 NA 72 12 028 575 414 778 167 063 

Spolu 1739  - 170,5*** 60 679 352 - - 

*Údaj sa nesleduje v rámci systému monitoringu PPA 
**Sledovanie údaje je nerelevantné 
***nezodpovedá HPM 

Relatívne malý počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrení 311, 322 (A) vyplýva zo 
skutočnosti, že v rámci programového obdobia 2007 – 2013 nebola RO stanovená požiadavka na 
rovnomernú alokáciu zdrojov ISRÚ na projekty verejného a súkromného sektora. Z tohto dôvodu MAS 
väčšinu finančných prostriedkov alokovali do opatrení 321, 322 (takmer 85 % verejných zdrojov), 
ktorých projekty primárne nevytvárajú pracovné miesta. Napriek tomu, že niektoré obce v týchto 
opatreniach pracovné miesta vytvorili, vo väčšine prípadov sa jedná o sezónne alebo inými projektami 
viazané pracovné miesta, napr. pracovné miesta, ktoré sú vytvárané na základe subvencií ÚPSVAR.  
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Ako vyplynulo z dotazníkového prieskumu hlavnými iniciátormi vzniku VSP, neskôr MAS bola práve 
miestna samospráva, čo mohla byť jedna z príčin nerovnomerne vysokej alokácie pre opatrenia 
verejného sektora u všetkých MAS. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil alokáciu zdrojov na 
opatrenia 311, 313 bolo nastavenie podmienky RO, ktorá znemožňovala realizovať projekty opatrení 
311, 313 priamo cez výzvy PPA, ak mohli byť takéto projekty na území MAS podporované cez LEADER 
(avšak za nižšej max. výšky oprávnených výdavkov na projekt). V dôsledku tejto podmienky mnohé 
MAS vyššie uvedené opatrenia nezahrnuli do svojich stratégií, alebo ich zahrnuli vo veľmi obmedzenom 
rozsahu (len niektoré podporované činnosti). 

V rámci opatrenia 421 (spolupráca) bolo spolu realizovaných 54 projektov v rámci ktorých bolo 
vytvorených 21 pracovných miest. Boli to však len pracovné miesta vytvorené na obdobie realizácie 
projektov, vo veľkej miere v oblasti zabezpečenia administrácie projektov (administrátor, účtovník a 
pod.). 

V oblasti diverzifikácie ekonomických činností na vidieku (opatrenie 311) bolo podporených 17 
projektov 11 žiadateľov v celkovej sume 1 520 860,05 EUR z verejných zdrojov. Spolu bolo vytvorených 
9 pracovných miest, čo predstavuje podiel 168 984,- EUR / 1 vytvorené pracovné miesto. Opatrenie 
311 implementované priamo (mimo prístup LEADER) dosiahlo podiel na jedno vytvorené pracovné 
miesto vo výške 156 721,- EUR.  

V oblasti podpory vidieckeho cestovného ruchu (opatrenie 313, A) bolo podporených 80 projektov 60 
žiadateľov v celkovej sume 3 166 270,- EUR z verejných zdrojov. Spolu bolo vytvorených 15,5 
pracovných miest, čo predstavuje 204 275,- EUR / 1 vytvorené pracovné miesto. Opatrenie 313 (A) 
implementované priamo (mimo prístup LEADER) dosiahlo podiel na jedno vytvorené pracovné miesto 
vo výške 274 234,- EUR.Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti vytvorených pracovných miest na základe 
uskutočneného prieskumu sú relevantné opatrenia 311, 313 (A) a 431 (zamestnanci kancelárie MAS).  

 
Vplyv všetkých opatrení LEADER počítaný na regionálnej úrovni (úrovni okresu) 

a) Účinok na nezamestnanosť 
 
Mierne pozitívny vplyv na zamestnanosť (nezamestnanosť sa znížila o 96 osôb) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

    Variable   Sample |  Treated   Controls  Difference     S.E.  T-stat 

----------------------------+----------------------------------------------------------- 

diff_unempl_0~15 Unmatched | 558.195122  753.935484 -195.740362  286.973404  -0.68 

            ATT | 670.129032  766.206027 -96.0769943  384.148265  -0.25 

 
b) Vplyv na mieru nezamestnanosti 

 
Mierne pozitívny vplyv na zamestnanosť (miera nezamestnanosti poklesla o 0,275 % bodu) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

    Variable   Sample |  Treated   Controls  Difference     S.E.  T-stat 

----------------------------+----------------------------------------------------------- 

  diff_un_rate Unmatched | .710487843  1.04967744 -.339189599  .516049096  -0.66 

            ATT | .890322608  1.16620806 -.275885454  .64868384  -0.43
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Odhad GPSM metódou 

1) Efekt všetkých opatrení PRV (verejné príspevky, vrátane LEADER) na mieru nezamestnanosti.  
 Pozitívny efekt iba ak Podpora na región bola vyššia ako 35 mil. EUR.  

 

2) Efekt všetkých opatrení PRV (verejné výdavky) s výnimkou LEADER na mieru 
nezamestnanosti – GPSM odhad. 

Takmer rovnaké ako pri modeli s príspevkom LEADER – rozdiel je len 96 osôb, čo je veľmi 
malý rozdiel.  

 

Z hľadiska dosahov na zamestnanosť má prístup LEADER mierne pozitívny vplyv. V kontexte opatrení 
PRV SR 2007 – 2013 je tento vplyv marginálny.  
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Štruktúra príjemcov podpory a objem investícií podľa druhu činnosti pre opatrenia 311, 313 (A)  

Druh 
nepoľnohospodárskej 
činnosti 

Počet 
schválených 
žiadostí 

Počet príjemcov 
Celkový 
objem 
investícií  
(EUR) 

Fyzické osoby 

Právnické 
osoby 

SPOLU 
Muži Ženy 

SPOLU < 
25 

>=25 
< 
25 

>=25 

Cestovný ruch (311) 14 0 2* 0 0 2* 6* 14* 2 231 448 

Remeselná výroba 
(311) 

1 0 1* 0 0 1* 0 1* 49 780 

Ostatné - služby 
poľnohospodárskej 
druhovýroby (311) 

2 0 1* 0 0 1* 1* 2* 760 849 

Cestovný ruch (313 A) 80  39* 0 21* 60* 0 60* 6 333 390 

SPOLU 97 0 43* 0 21* 64* 7* 77* 7 144 019 
*Jedinečný počet konečných prijímateľov 

 
Odpoveď na spoločnú hodnotiacu otázku 

HO21: Do akej miery prispel program k budovaniu miestnych kapacít pre zamestnanosť a 
diverzifikáciu cez LEADER? 

Prostredníctvom prístupu LEADER prispel program k tvorbe miestnych kapacít pre zamestnanosť a 
diverzifikáciu pozitívne, avšak nízkou mierou. Z hľadiska počtu vytvorených pracovných miest LEADER 
nedosiahol plánovaný počet 357 (350 HPM pre opatrenie 41, 7 HPM pre opatrenie 421). Celkový počet 
vytvorených pracovných miest sledovaných cez ukazovateľ HPM dosiahol hodnotu 45,5, ktorý bol 
sledovaný na úrovni opatrení 311, 313 (A) a 421. Po započítaní vplyvu ostatných opatrení na tvorbu 
pracovných miest (313 (B), 321, 322, 331, 431) sa táto hodnota zvýšila na 170,5 no napriek tomu 
stanovený ukazovateľ nebol naplnený. Tento údaj je však vágny, nakoľko nezohľadňuje požiadavky pre 
výpočet ukazovateľa HPM, len konštatuje vytvorené pracovné miesto v akejkoľvek forme.  

Výsledky uskutočneného prieskumu zároveň poukazujú na skutočnosť, že z pohľadu dlhodobých 
pozitívnych dosahov LEADERa na tvorbu vidieckej zamestnanosti sú relevantné investičné opatrenia 
311 a 313 (A) a neinvestičné opatrenie 431, kde boli vytvorené pracovné miesta v rámci chodu MAS 
(kancelária MAS). Pri uplatnení tejto schémy bol príspevok LEADER k tvorbe vidieckej zamestnanosti 
na úrovní 96 vytvorených pracovných miest.  

V rámci opatrení 311 a 313 (A) s priamym účinkom na vidiecku ekonomiku bolo spolu realizovaných 
97 projektov (z toho 17 opatrenia 311 a 80 projektov opatrenia 313 (A)) v celkom objeme 7 144 tis. 
EUR, z toho príspevok z verejných zdrojov predstavoval 4 687 tis. EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že 
podiel týchto projektov na celkových výdavkoch určených na realizáciu projektov osi III. 
prostredníctvom LEADER dosiahol úroveň iba 8 %, je ich príspevok k ekonomickému rastu marginálny. 
Napriek tejto skutočnosti vykonaný dotazníkový prieskum potvrdil, že v prípade jestvujúcich subjektov 
diverzifikujúcich svoju podnikateľskú činnosť ako aj v prípade podporených novozaložených podnikov 
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu došlo v prípade týchto podporených subjektov k pozitívnemu 
vplyvu na ich ekonomiku. Navyše investície v oblasti vidieckeho cestovného ruchu vyvolali ďalšie 
investície spojené s rozširovaním a skvalitňovaním služieb cestovného ruchu.  

Obmedzenie podpory projektov len v rámci osi III. negatívne ovplyvnilo vplyv LEADER na vidiecku 
zamestnanosť a ekonomiku. Napriek záujmu území MAS o investičné opatrenia na podporu 
poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania, či drevárskej výroby tieto nemohli byť realizované z 
dôvodu obmedzenia RO (oprávnenosť financovania projektov len v rámci opatrení osi III.) 

V súvislosti s nepriamymi vplyvmi LEADER na vidiecku ekonomiku a zamestnanosť je potrebné 
vyzdvihnúť projekty opatrení spolupráca (421), opatrení zameraných na rozvoj obcí a zlepšovanie 
služieb na vidieku (321, 322) ako aj opatrení zameraných na zvyšovanie kompetencií vidieckych aktérov 
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v oblasti ďalšieho rozvíjania ekonomických aktivít založených na využívaní endogénneho potenciálu 
vidieckych území. Priame investície spojené so sprístupňovaním zaujímavostí v území (náučné 
chodníky, vyhliadkové veže a pod.) v kombinácii s oživovaním remesiel, spoločným marketingom 
regionálnych produktov a služieb pozitívne ovplyvnili vznik nových služieb, resp. rozšírenie jestvujúcich 
služieb, najmä v odvetví cestovného ruchu. Investície do rozvoja obcí a zlepšovania služieb na vidieku 
vyvolali tiež vznik nových pracovných miest, či rozvoj miestnych firiem. Prostredníctvom vzdelávania a 
informovania vidieckych aktérov došlo k posilneniu ich kompetencií a kapacít pre efektívnejšie 
využívanie zdrojov LEADER ako aj ďalších nástrojov rozvoja a diverzifikácie vidieckej ekonomiky.  

Na základe uvedeného možno konštatovať priamy príspevok LEADER k rozvoju zamestnanosti a 
diverzifikácie vidieckej ekonomiky ako pozitívny. Oveľa významnejší je však nepriamy vplyv LEADER, 
ktorý má dlhodobý a širší dosah na územia MAS. 

 

H2: MAS prispeli k efektívnejšiemu naplňovaniu cieľov stratégie a programu 

Realizácia integrovaných stratégií rozvoja územia prispela k mobilizácii vnútorného rozvojového 

potenciálu územia MAS a to najmä posilnením integrovaného prístupu k rozvoju územia. Posilnenie 

partnerského prístupu k rozhodovaniu a uplatňovanie princípu „zdola nahor“ umožňovalo realizovať 

projekty s vyššou pridanou hodnotou pre územie a vidiecke komunity.  

LEADER umožnil zacieliť a zefektívniť využite verejných zdrojov pre potreby rozvoja územia. Prieskum 

u manažérov MAS preukázal pozitívny vplyv LEADER na zvýšenie kvality života na vidieku. To sa 

dosiahlo okrem iného aj realizáciou 1 402 projektov obnovy a rozvoja obcí a projektov zlepšovania 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo. Z hľadiska počtu obyvateľov, ktorí využívajú lepšie 

služby na vidieku dosiahli projekty podporené cez LEADER vyšší podiel oproti projektom realizovaným 

priamo cez os 3. Rovnako to bolo aj v prípade opatrenia obnova a rozvoj obcí. Na druhej strane 

priemerná výška verejných zdrojov na projekt v prípade projektov LEADER bola výrazne nižšia, čo 

neumožňovalo dosiahnuť takú zmenu ako v prípade projektov realizovaných priamo (priemerná výška 

projektov cez LEADER 35 tis. EUR vs. 150 tis. priamo).  

V oblasti tvorby pracovných miest sa nepodarilo naplniť plánované ukazovatele. Z plánovaných 357 

pracovných miest bolo prostredníctvom LEADER vytvorených 170 pracovných miest. Tento počet je 

však reálne oveľa nižší, nakoľko niektoré pracovné miesta boli vytvorené len pre účely realizácie 

projektu. Skutočný evidovaný počet vytvorených pracovných miest na základe ukazovateľa HPM 

dosiahol hodnotu 45,5 (štatistika PPA). V oblasti tvorby pracovných miest sa nenaplnili ciele opatrení 

311, 313 k príspevku k regionálnej zamestnanosti.  

Pri priemernej výške podpory z verejných zdrojov 168 984 EUR na jedno pracovné miesto, bolo 

v opatrení 311 vytvorených 9 pracovných miest. Tu boli priemerné náklady na vytvorenie jedného 

pracovného miesta o 8 % vyššie ako v prípade implementácie opatrenia priamo.  V opatrení 313 (A), 

kde hodnota HPM dosiahla úroveň 15,5 však výdavky z verejných zdrojov na vytvorenie jedného 

pracovného miesta cez LEADER boli o 25 % nižšie (204 275 EUR / jedno pracovné miesto cez LEADER 

vs. 274 234 EUR / jedno pracovné miesto priamo). K tvorbe pracovných miest prispelo aj opatrenie 

vykonávania projektov spolupráce, kde ukazovateľ HPM dosiahol hodnotu 21 pracovných miest.  Nízky 

počet vytvorených pracovných miest v opatreniach 311 a 313(A) (spolu 24,5) bol okrem iného 

zapríčinený aj nízkym počtom realizovaných projektov, ktoré sa na celkovom počte projektov LEADER 

podieľali len 5,8 %.  

V priemere 2,5 pracovných miest bolo vytvorených v rámci kancelárie MAS pre zabezpečenie chodu 

MAS vrátane animácii miestneho rozvoja. V prípade MAS, ktoré sa zúčastnili prieskumu, potvrdili, že 
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napriek ukončeniu financovania činnosti MAS prostredníctvom opatrenia 431, 8/10 MAS zachovalo 

počet pracovníkov kancelárie formou plného, resp. zníženého pracovného úväzku.  

Prístup LEADER prispel tiež k zvyšovaniu kapacít pre riadenie miestneho rozvoja, či diverzifikáciu 

ekonomických aktivít prostredníctvom opatrení 331 a 431. Všetky MAS oslovené v prieskume potvrdili 

pozitívny dosah zvyšovania informovanosti a vedomosti vidieckych aktérov, ktorý sa okrem iného 

prejavuje v náraste projektov realizovaných v území mimo prístupu LEADER (skúsenosti s realizácie 

projektov LEADER podnietili beneficientov k získavaniu zdrojov mimo LEADER).  

Efektívnosť vynaložených prostriedkov na jedného účastníka vzdelávania bola v prípade opatrenia 331 

realizovaného prostredníctvom LEADER vyššia ako pri realizácii tohto opatrenia priamo (390 EUR / 

frekventant vs. 923 EUR / frekventant).  

K budovaniu odborných kapacít prispeli aj akcie MAS v rámci chodu MAS typu „školenia personálu, 

ktorý sa podieľa na príprave a implementácii stratégie miestneho rozvoja“, kde bolo zrealizovaných 

1011 akcií. Oblasť vzdelávania sa týkala predovšetkým oblasti projektového riadenia. Zvyšovanie 

kvality ľudských zdrojov na vidieku prispelo tiež k zvýšeniu aktivity tretieho sektora a občianskych 

iniciatív.  

Osobitný prínos k naplňovaniu cieľov ISRÚ a programu majú projekty opatrení 421 a 313(B). Okrem 
priamych účinkov v podobe vytvorených pracovných miest, podpore remeselnej výroby, 
zviditeľňovaniu regionálnych produktov, či marketingu aktivít vidieckeho cestovného ruchu priniesli 
tieto opatrenia viaceré nepriame pozitívne účinky, ktoré v dlhodobom kontexte prispievajú  
k naplňovaniu cieľov ISRÚ a programu, napr. výstavba vyhliadkovej veže podnietila rozvoj cestovného 
ruchu, zvýšila návštevnosť územia, zvýšila dopyt po ostatných službách cestovného ruchu. Vytvorenie 
propagačných materiálov vrátane inovatívnych foriem (mobilné aplikácie) zvýšili záujem turistov o 
atrakcie územia. Tie museli byť následne lepšie sprístupnené, obnovené, udržiavané. Vyšší počet 
turistov zároveň podnietil vznik reštauračného zariadenia (zistenia z uskutočneného prieskumu). 

 
Odpoveď na spoločnú hodnotiacu otázku 

HO22: Do akej miery prispeli MAS k dosiahnutiu cieľov miestnej stratégie a PRV? 

Z pohľadu efektívnosti verejných zdrojov vynaložených na dosiahnutie cieľov PRV môžeme prístup 
LEADER hodnotiť ako vysoko pozitívny. Metóda komparácie dosiahnutých výstupov a vynaložených 
verejných zdrojov pri projektoch realizovaných prostredníctvom LEADER a projektoch 
implementovaných priamo cez výzvy PPA poukazuje v prospech prístupu LEADER, keď porovnateľné 
výstupy sú dosiahnuté pri vynaložení menšieho množstva verejných zdrojov.  

Partnerský prístup pri naplňovaní cieľov ISRÚ, ktorá je „šitá na mieru“ konkrétnym potrebám územia 
spôsobuje, že projekty sú plánované, vyberané a realizované s cieľom dosiahnuť maximálny efekt 
vynaložených verejných zdrojov, pričom dôležitú úlohu zohráva tiež počet podporených projektov ich 
rozmiestnenie v území s dôrazom na pokrytie potrieb čo najširšej cieľovej skupiny.  

Pri naplňovaní cieľov v oblasti tvorby pracovných miest bol príspevok LEADER pozitívny. V opatrení 311 
zameranom na diverzifikáciu podnikateľských aktivít bolo vytvorených 9 pracovných miest s 
priemernou dotáciou 168 984,- EUR na jedno vytvorené pracovné miesto, čo je o 8 % viac ako v prípade 
implementácie opatrenia 311 priamo cez výzvy PPA. Naproti tomu v prípade opatrenia 313 (A) 
zameraného na vidiecky cestovný ruch bola dotácia z verejných zdrojov na vytvorenie jedného 
pracovného miesta až o 25 % nižšia ako v prípade realizácie opatrenia priamo. Tu bolo vytvorených 
15,5 pracovných miest.  

Ako uvádzajú manažéri MAS v rámci uskutočneného prieskumu aj MAS priamo vytvorila pracovné 
miesta v podobe zamestnancov kancelárie MAS. V priemere 2,5 pracovníka na kanceláriu MAS 
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predstavuje min. 72 vytvorených pracovných miest, ktoré sú aj po ukončení chodu MAS aj naďalej 
aktívne.  

Spolu 1402 projektov opatrení 321 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 322 Obnova a rozvoj 
obcí podstatnou mierou prispeli k naplňovaniu cieľov PRV v oblasti zvyšovania kvality života na vidieku. 
Opatrenia 321, 322 implementované cez LEADER prispeli k zvýšeniu kvality života plošne aj počtom 
obyvateľov väčšej cieľovej skupine ako priamo implementované opatrenia a to pri výrazne nižšej 
priemernej výške verejných výdavkov na projekt (35 tis. EUR projekt LEADER / 150 tis. EUR priamy 
projekt).  

V oblasti vzdelávania a informovania vidieckych aktérov prispel LEADER taktiež k efektívnejšiemu 
naplňovaniu cieľov PRV. Cieľovou skupinou 91 realizovaných projektov opatrenia 331 – Vzdelávanie a 
informovanie bolo 4 028 osôb. V prípade aktivít zameraných na oblasť vzdelávania predstavoval 
výdavok na jedného absolventa vzdelávania 390,- EUR z verejných zdrojov v prípade projektu 
LEADER, čo je takmer 2,4-krát menej ako v prípade projektu realizovaného priamo. Opatrenia sú 
zároveň viac cielené na potreby miestnej komunity, čím sa môžu dosiahnuť lepšie kvalitatívne výsledky 
a dosah intervencie. Diskusie s manažérmi MAS tiež poukazujú na prínos projektov vzdelávania a 
informovania na územie MAS v podobe zvyšovania kvality ľudských kapacít pre oblasť diverzifikácie 
vidieckej ekonomiky, zvyšovania podnikateľskej aktivity v území a získavanie dodatočných externých 
zdrojov pre rozvoj územia. Na dosahovaní cieľov PRV sa aktívne podieľali aj samotné kancelárie MAS, 
ktoré organizovali množstvo tréningových, informačných a propagačných akcií s cieľom aktivizovať 
vidieckych aktérov. To napomohlo k budovaniu sociálneho kapitálu vidieka, ktorý sa aktívne podieľa 
na koordinovanom rozvoji svojho územia.  

Ako vyplynulo z uskutočneného prieskumu MAS v prevažnej miere naplnili ciele svojich ISRÚ. ISRÚ, 
ktorých ciele boli stanovené nad rámec opatrení osi III. dosiahli horšie výsledky v naplňovaní stratégií. 
To poukazuje na nutnosť rozšírenia podpory do širšieho okruhu podporovaných aktivít (projektov) a 
beneficientov. Napriek tomu vo väzbe na naplňovanie cieľov PRV sa prístup LEADER ukázal ako vysoko 
efektívna forma podpory rozvoja vidieckych regiónov.  

 
H3: Implementácia prístupu LEADER rešpektuje dodržiavanie základných znakov LEADER 

Overenie hypotézy vychádza z testovania reálneho naplňovania siedmych princípov (znakov) LEADER:  

 Oblastné stratégie miestneho rozvoja 

 Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny 

 Prístup zdola nahor 

 Integrované a viacsektorové akcie 

 Uľahčovanie inovácie 

 Spolupráca 

 Vytváranie sietí 

Testovanie bolo vykonané ako kombinácia kvantitatívneho a kvalitatívneho hodnotenia.  
 
a) Oblastné stratégie miestneho rozvoja 

Základom pre implementáciu prístupu LEADER v území je vypracovaná ISRÚ. Metodiku pre jej 
vypracovanie (obsah, štruktúra, atď.) stanovuje RO. Zároveň je základnou podmienkou pre získanie 
štatútu MAS. ISRÚ musí obsiahnuť celé záujmové územie verejno-súkromného partnerstva, všetkých 
jeho obyvateľov.  
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Podporené MAS v rokoch 2007 – 2013 pokrývali územie s výmerou 10 695 km2, čo z celkovej plochy 
ktorú pokrývajú vidiecke regióny (28 917 km2, podľa Eurostatu) predstavuje podiel 36 %, a za územie 
celého Slovenska podiel 21 %. 

Celkový počet obyvateľov podporených MAS je 735 146, čo predstavuje podiel 27 % na celkovej 
populácii vo vidieckych regiónoch (2 719 999, podľa Eurostatu) a za územie celého Slovenska podiel 
13,5 %. 

Ako vyplýva zo záverov kvalitatívneho hodnotenia každá MAS má vypracovanú ISRÚ, ktorá pokrýva jej 
príslušné územie, t.j. územie všetkých členských obcí. V rámci príprav ISRÚ všetky MAS mali vytvorené 
pracovné skupiny, uskutočnili sa početné pracovné stretnutia na úrovni jednotlivých obcí, alebo skupín 
malých obcí s cieľom identifikovať a obsiahnuť v stratégii potreby celého územia. Verejno-súkromné 
partnerstvá vznikali na subregionálnej úrovni, väčšinou transformáciou samostatných mikroregiónov, 
alebo ich zlučovaním do väčších území. Základnou podmienkou RO na veľkosť územia partnerstva bolo 
min. počet 10 000 obyvateľov. 
 
b) Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny 

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 bolo 29 verejno-súkromných partnerstiev vybraných RO 
pre implementáciu ISRÚ, tzv. bol im pridelený štatút MAS. Výber prebiehal v 2 kolách, počas rokov 
2008 – 2010. 

Z hľadiska podielu partnerov z rôznych sektorov je MAS zoskupenie verejného a súkromného sektora 
na miestnej úrovni, kde na úrovni rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 50% zástupcov zo 
súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a max. z 50% zástupcov verejného sektora. 
Táto podmienka je u všetkých MAS dodržaná.  

Ako vyplynulo z kvalitatívneho hodnotenia vo všetkých skúmaných MAS došlo k zmene členskej 
základne počas implementácie ISRÚ. Vo väčšine skúmaných MAS (9 z 10 MAS) došlo k zvýšeniu počtu 
členov na strane súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového.  

Z pohľadu podielu na rozhodovaní činnosti MAS prevláda súkromný sektor (vrátane občianskeho) nad 
verejným v pomere 56 : 44.  
 
c) Prístup zdola nahor 

Všetky dotazované MAS potvrdili organizovanie množstva stretnutí na úrovni členských obcí, resp. 
skupín členských obcí (v prípade veľmi malých obcí, sa pracovné stretnutia organizovali pre 2 – 3 obce 
spoločne) pri príprave ISRÚ. Priemerný počet takýchto stretnutí sa pohybuje na úrovni 20 – 25 
stretnutí. V prípade jednej MAS dosiahol počet stretnutí na úrovni obcí počet 100. Okrem toho 
verejno-súkromné partnerstvá zostavovali tematické pracované skupiny s cieľom identifikovať čo 
najpresnejšie potreby územia a na druhej strane tieto potreby zapracovať do svojej ISRÚ.  

Medzi ďalšie nástroje, ktoré boli použité pri tvorbe ISRÚ patria: dotazníkové prieskumy (10/10 MAS), 
informačné builteny (6/10 MAS), návštevy obecných zastupiteľstiev (7/10 MAS).  

Z pohľadu decentralizácie úloh vyplývajúcich z implementácie ISRÚ, nosnú úlohu zohráva kancelária 
MAS. Členovia MAS vykonávajú úlohy vyplývajúce z účasti v orgánoch združenia (najvyšší orgán, 
výkonný orgán, výberová komisia, monitorovací orgán, kontrolný orgán). Podmienka zastúpenia 
verejného sektora na úrovni menej ako 50 % je základnou podmienkou oprávnenosti MAS stanovenou 
RO. Túto podmienku všetky MAS dodržiavajú v rámci všetkých svojich orgánov.  

Ako vyplynulo z uskutočneného dotazníkového prieskumu na rozhodovacom procese sa podieľajú 
všetci členova MAS. Iniciátorom a hlavným navrhovateľom zmien je kancelária MAS, pričom 
rozhodovanie je výlučne v rukách orgánov MAS. Delegovanie úloh nad rámec stanovených záväznými 
pravidlami sa uskutočňuje najmä v súvislosti s organizovaním podujatí pod hlavičkou MAS (8/10 MAS). 
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d) Integrované a viacsektorové akcie 

ISRÚ sú rôzne sektorovo, resp. tematicky zamerané. U 40 % skúmaných MAS sa prejavila veľmi silná 
závislosť ISRÚ na opatreniach PRV, t.j. všetky špecifické ciele sú naplňované prostredníctvom opatrení 
PRV, osi III. a IV. Len 1 skúmaná ISRÚ preukázala veľmi nízku závislosť plnenia špecifických cieľov 
prostredníctvom opatrení osi III. a IV. PRV SR. MAS si v tomto prípade stanovila značný počet opatrení, 
ktoré boli kryté zdrojmi z viacerých programov vrátane PRV SR (v menšom rozsahu).  

Tab. č. 4/7: Porovnanie závislosti naplňovania cieľov stratégie na opatreniach PRV – osi III. a IV.  

Názvov MAS Veľmi silná Prevládajúca Vyvážená  
Menej 

významná 

Občianske združenie MAS LEV, o.z.     

Občianske združenie pre rozvoj 
mikroregiónu "Požitavie - Širočina"     

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda     

Občianske združenie Mikroregión 
RADOŠINKA     

Miestna akčná skupina Horný Liptov     

Miestna akčná skupina MALOHONT     

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ     

Kopaničiarsky región - miestna akčná 
skupina     

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská 
dolina     

Naše Považie     

Ako vyplynulo z uskutočneného dotazníkového prieskumu vzhľadom na typ a rozsah oprávnených 
aktivít a skupinu konečných prijímateľov projektov osi III., MAS len v malej miere realizovali akcie, ktoré 
boli viacsektorovo zamerané, resp. mali prvky integrovaného projektu. Vo väčšej miere sa tento princíp 
uplatňoval v prípade projektov spolupráce.  
 

e) Uľahčovanie inovácie 

Uskutočnený prieskum medzi manažérmi MAS poukazuje na skutočnosť, že všetky MAS (10/10) chápu 
samotný prístup LEADER ako inovatívny projekt. 80 % MAS uplatňuje v rámci bodovacích kritérií pri 
hodnotení projektov pridelenie bodov za inovatívnosť projektu, avšak len dve skúmané MAS mali vo 
svojich ISRÚ uvedenú definíciu inovatívneho projektu. Za inovatívne sa vo väčšine prípadov považovali 
projekty, ktoré boli pre dané územie (lokalitu / obec / región) nové, jedinečné. Za inovatívne sa tiež 
považovali projekty, ktoré využívali osobitné druhy materiálov (napr. detské ihrisko vytvorené z dreva 
z certifikovaných lesov ošetrené ekologickými farbami), alebo projekty, na realizácii ktorých 
participovali viaceré sektory (projekt výstavby detského ihriska s vkladom pozemku miestnym 
podnikateľom).  

8/10 manažérov oslovených MAS považovali inovatívnosť za významný prvok v rozvoji územia MAS. 
Viac ako polovica však vyjadrila nutnosť vytvoriť presnejšie pravidlá pre definovanie a posudzovanie 
projektov z hľadiska inovatívnosti  
 
f) Spolupráca 

Projekty spolupráce tvorili významnú súčasť realizácie prístupu LEADER v období 2007 – 2013. Spolu 
bolo zrealizovaných 54 projektov spolupráce, čo predstavuje takmer dvojnásobok plánovaného počtu 
(30 projektov), z toho 26 národných 28 medzinárodných, v priemere 1,8 projektov na MAS. Projekty 
spolupráce realizovalo 24 MAS (82 %).  
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Na projektoch spolupráce sa podieľalo 87 spolupracujúcich MAS z 8 krajín EÚ, čo je takmer 6-násobok 
cieľovej hodnoty. Celkový počet partnerov zapojených do projektov spolupráce dosiahol hodnotu až 
180 subjektov (MAS, VSP, občianske združenia, spolky, a pod.)Projekty spolupráce podľa 
uskutočneného dotazníkového prieskumu významnou mierou prispeli k naplňovaniu cieľov ISRÚ v 
území MAS. Oproti projektom opatrení osi III. (investičným) ktoré mali skôr miestny význam, majú 
projekty spolupráce silne regionálny, resp. nadregionálny/medzinárodný význam, napr. výstavba 
vyhliadkovej veže podnietila rozvoj cestovného ruchu, zvýšila návštevnosť územia, zvýšila dopyt po 
ostatných službách cestovného ruchu. Realizácia takéhoto projektu mala významnejší dosah na územie 
z pohľadu ekonomického ako realizácia projektov opatrenia 311, 313 (A). Pomerne významnú skupinu 
projektov tvorili projekty zamerané na tvorbu regionálnej značky spojenej s podporou producentov 
miestnych a regionálnych špecialít a produktov, remeselníkov. Viac ako polovica skúmaných MAS 
realizovali, alebo boli partnerom v takomto type projektov spolupráce. Tie okrem iného podporili 
miestnu ekonomiku a umožnili ďalší rozvoj remeselnej výroby opierajúcej sa o tradície a kultúru 
regiónov. Pozitívny dosah na rast zamestnanosti sa prejavil vo vytvorení 21 pracovných miest, čo je 3-
násobok oproti plánovanému počtu 7 vytvorených pracovných miest.  

8/10 skúmaných MAS hodní projekty spolupráce ako zásadný prvok v oblasti zachovávania spoločnej 
kultúry, tradícií, remesiel ale aj v rozvoji cestovného ruchu. Projekty umožnili podporiť akcie, o ktoré 
bol zo strany vidieckych aktérov značný záujem, avšak nemohli byť realizované v rámci opatrení osi III. 
Nenahraditeľným prínosom realizácie projektov spolupráce bola výmena skúseností, vznik nových 
dlhodobých a pretrvávajúcich väzieb medzi regiónmi, vidieckymi aktérmi. Realizácia projektov 
spolupráce umožnila zintenzívniť a urýchliť výmenu informácií a poznatkov medzi regiónmi, významne 
sa posilnila oblasť budovania kapacít a prenosu znalostí.  
 
g) Vytváranie sietí 

Všetky dotazované MAS sú aktívnymi členmi Národnej siete rozvoja vidieka SR. V záujme riešenia 
spoločných problémov MAS bola iniciovaná a vytvorená Národná sieť Slovenských miestnych akčných 
skupín (www.nssmas.eu). 9/10 MAS je členmi tejto siete. Na úrovni NUTS III. v Banskobystrickom kraji 
tiež bola vytvorená regionálna sieť VSP a MAS. 

 
Odpoveď na spoločnú hodnotiacu otázku 

HO23: Do akej miery bol prístup LEADER implementovaný? 

Prístup LEADER sa v rámci programového obdobia 2007 – 2013 podarilo úspešne zaviesť a 
implementovať v prostredí slovenských vidieckych regiónov. Napriek tomu, že bol tento prístup 
implementovaný na Slovensku po prvý krát, výsledky a dosahy jeho implementácie sú pozitívne. 
Územia pokryté 29 MAS zaznamenali pozitívne výsledky v oblasti zvyšovania kvality života, nárastu 
podnikateľských aktivít predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, rozvoja zamestnanosti a tiež 
zvyšovania kvality sociálneho kapitálu na vidieku, ktorý sa tak oveľa aktívnejšie mohol podieľať na 
rozvoji svojho územia. To všetko pri uplatňovaní základných princípov LEADER, čo okrem iného 
prinieslo aj posilnenie partnerskej spolupráce vo vnútri územia ako aj medzi jednotlivými MAS.  

36 % vidieckych regiónov Slovenska implementovalo ISRÚ, ktoré reflektovali požiadavky a potreby 
územia na základe princípu „zdola nahor“. Členova týchto verejno-súkromných partnerstiev sa učili 
spolupracovať a počúvať „jeden druhého“ s cieľom dosiahnuť vyvážený a koordinovaný rozvoj svojho 
územia. Ako vyplynulo z uskutočneného prieskumu záujem aktívne sa podieľať na spoločnom rozvoji 
územia prostredníctvom implementácie vlastnej ISRÚ sa postupne zvyšuje, čoho dôkazom je aj rastúci 
počet členov MAS v pomerne krátkom období. Je to tiež spôsobené výsledkom viditeľných intervencií 
do územia v podobe konkrétnych projektov, ako výsledok implementácie ISRÚ na území MAS. 
Zvyšovanie záujmu participovať na rozhodovaní o ďalšom rozvoji vlastného územia dokazuje aj 

http://www.nssmas.eu/
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zvyšujúci sa podiel členov MAS zo súkromného, resp. tretieho sektora oproti členom verejného 
sektora.  

Uskutočnený prieskum MAS poukázal tiež na význam uplatňovania princípu “zdola nahor“, ktorý je 
hlavným znakom LEADER. MAS, ktoré pristúpili k budovaniu verejno-súkromného partnerstva a 
príprave svojej ISRÚ silným uplatňovaním princípu „zdola nahor“ dosahujú lepšie výsledky nielen v 
procese implementácie samotných stratégií, ale tiež v oblasti rozvoja partnerskej spolupráce pri 
uplatňovaní viacsektorového prístupu.  

Nakoľko bol prístup LEADER implementovaný po prvý krát, sám o sebe predstavuje pre vidiecke 
územia inováciu. Z dôvodu úzkeho okruhu podporovaných aktivít a beneficientov (opatrenia osi III., 
projekty spolupráce) bolo zavádzanie skutočných inovácií do územia málo významné, napriek tomu nie 
zanedbateľné. Ako vyplynulo z prieskumu z pohľadu projektov boli nositeľmi inovácií do územia 
hlavne projekty spolupráce. Tie vďaka svojmu charakteru (rozvoj spolupráce, výmena informácií a 
poznatkov) a pomerne širokému okruhu podporovaných aktivít významnou mierou prispeli k 
zavádzaniu inovatívnych prvkov a postupov do územia MAS. Problémom ostáva tiež definícia 
samotného pojmu „inovácia“. Napriek tomu sú inovácie dôležitým znakom integrovaného prístupu k 
rozvoju územia. Ich zavádzanie do značnej miery závisí aj od zvyšovania kvality ľudského potenciálu k 
čomu LEADER priamo prispieva.  

Obmedzenie podpory opatrení len v rámci osi III. malo tiež vplyv na realizáciu integrovaných a 
viacsektorových akcií, ktoré napriek snahe MAS nemohli byť v plnej miere podporované. Dotazované 
MAS v tomto prípade poukazujú na nutnosť posilniť význam tohto princípu s cieľom dosiahnuť vyšší 
efekt a vyššiu pridanú hodnotu realizovaných projektov LEADER pre územie ako aj pre samotných 
beneficientov.  

Princípy prístupu LEADER boli v podmienkach Slovenskej republiky rešpektované a uplatňované.  

 

H4: MAS vytvorili podmienky a kapacity pre lepšie riadenie miestnej správy  

Vidiecke územia pokryté MAS obýva viac ako 735 tis. obyvateľov, čo predstavuje podiel 27 % z 
celkového počtu obyvateľov vidieka. MAS tiež pokrýva 36 % vidieckych oblastí. Všetci obyvatelia týchto 
území majú prístup k aktivitám MAS (vzdelávanie, informovanie, propagácia ISRÚ). 

MAS v rámci implementácie ISRÚ realizovali značný počet akcií a projektov zameraných na zvyšovanie 
informovanosti, vedomostí a zručnosti miestnych aktérov v oblasti riadenia rozvoja vidieka. V rámci 
opatrenia 335 bolo spolu zrealizovaných 91 projektov, z toho 7 projektov odborného vzdelávania a 84 
projektov informačných aktivít. Celkovo sa týchto projektov priamo zúčastnilo 4 028 osôb. Oveľa širší 
bol však okruh nepriamych účastníkov projektov opatrenia 335, kde informačné aktivity vo väčšine 
projektov obsiahli celé územia MAS a teda všetci obyvatelia mali prístup k výstupom týchto projektov.  

V rámci odborného vzdelávania (7 projektov) absolvovalo vzdelávanie spolu 133 frekventantov v 
oblastiach: zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore, vzdelávanie 
v oblasti informačných technológií, internetizácia, zavádzanie informačných technológií, obnova a 
rozvoj vidieka a ekonomika podnikateľského subjektu.  

MAS prostredníctvom opatrenia chod MAS realizovali spolu 3 113 akcií, z ktorých 30% (1011 akcií) 
predstavovali akcie zamerané na školenie personálu, ktorý sa podieľa na príprave a implementácii 
ISRÚ, čo významnou mierou prispelo k budovaniu ľudského kapitálu s pozitívnym dosahom na 
zlepšenie riadenia miestnej správy.  

Aktivity spojené s informovaním a vzdelávaním obyvateľov územia pokrytého MAS podnietilo záujem 
podieľať sa na implementácii ISRÚ najmä prostredníctvom realizácie rozvojových projektov. Celkovo 
bolo v rámci prístupu LEADER predložených 2 242 projektov (2090 projektov opatrení osi III. a 85 
projektov opatrenia 41 a 731, 67 projektov opatrenia 421). Z celkového počtu 2 090 projektov osi III. 
bolo schválených 79 % žiadostí (1656). Vysoký počet schválených žiadostí je výsledkom aktívne práce 
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MAS v oblasti informovania a vzdelávania, ale taktiež zlepšenia spolupráce v území MAS v oblasti 
riadenia. Celkový počet podporených beneficientov dosiahol konečnú hodnotu 650. Jedná sa o 
jedinečný počet beneficientov. Rozdiel medzi počtom projektov a jedinečným počtom beneficientov 
je markantný hlave v opatreniach 321 a 322, kde vo väčšine prípadov obec realizovala projekt aj v 
opatrení 321 aj v opatrení 322. Každý realizovaný projekt LEADER bol označený a propagovaný, čo 
prispieva k rozširovaniu poznania o prístup LEADER. 10/10 MAS potvrdilo podstatný rozdiel medzi 
úrovňou vedomostí o prístupe LEADER pred a po ukončení implementácii ISRÚ. Záujem obyvateľov 
územia o prístup LEADER rástol priamoúmerne s počtom realizovaných projektov, ktoré prinášali úžitky 
pre územie (rast ponuky služieb, zlepšovanie dostupnosti obcí, vytváranie pracovných miest, podpora 
remeselníkov, ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva a pod.)  

Dôležitú úlohu v procese zvyšovania kvality ľudských zdrojov pre lepšie riadenie miestnej správy 
zohrávali samotné kancelárie MAS. Z uskutočneného prieskumu medzi MAS vyplýva, že zamestnanci 
kancelárie MAS venovali 30 – 35 % svojho pracovného času aktivitám smerujúcim k animácií ISRÚ, 
propagácii LEADER, aktivizácii členov a šíreniu informácií v území.  

V oblasti monitorovania a hodnotenia len 3/10 skúmaných MAS mali zavedený vlastný systém 
hodnotenia úspešnosti ISRÚ, nad rámec systému stanoveného RO. Všetky MAS zostavujú každý rok 
výročnú správu o činnosti MAS, ktorú predkladajú na RO, čo považuje väčšina opýtaných manažérov 
za postačujúce. Napriek tomuto konštatovaniu viac ako polovica opýtaných manažérov MAS by 
zároveň privítala vytvorenie nového a presnejšieho systému (metodiky) monitorovania a hodnotenia 
úspešnosti implementovaných ISRÚ predovšetkým z pohľadu merania vplyvov na ekonomický rozvoj 
územia MAS v podporených sektoroch, zvyšovanie kvality života a pod.  

8/10 skúmaných MAS rozšírilo svoju členskú základňu. Súvisí to s rastom záujmu miestnych aktérov 
podieľať sa na rozvoji svojho územia. Počet členov narastal takmer výlučne v podnikateľskom sektore 
a tiež v sektore občianskych združení. Len v dvoch prípadoch došlo k zmene počtu členov verejného 
sektora.  

Odpoveď na spoločnú hodnotiacu otázku 

HO24 : Do akej miery realizácia prístupu LEADER prispela k zlepšeniu miestnej správy? 

Prístup LEADER prispel budovaniu sociálneho kapitálu na vidieku. Prostredníctvom značeného počtu 
vzdelávacích a informačných aktivít miestne akčné skupiny zaznamenali zvýšenie záujmu vidieckych 
aktérov, ale aj širokej verejnosti o dianie v území. Participatívny prístup k tvorbe rozvojovej stratégie a 
jej následnej implementácii mobilizoval obyvateľov a organizácie pôsobiace v území aktívne sa podieľať 
na riadení miestneho rozvoja, výsledkom čoho bol nárast počtu predkladateľov projektov v rámci 
implementácie ISRÚ. 650 beneficientov zrealizovalo prostredníctvom LEADER 1 656 projektov opatrení 
osi III. V porovnaní s počtom projektov osi III. realizovaných priamo prostredníctvom PPA, bolo cez 
LEADER podporených o 20 % menej projektov, avšak pri viac ako 5-násobne nižšej alokácii verejných 
zdrojov do podporovaných opatrení (337 mil. EUR pre opatrenia osi III. implementované priamo / 60 
mil. EUR pre opatrenia osi III. implementované cez LEADER). 

Tab. č. 41/8: Vývoj počtu predkladaných ŽoNFP v rámci implementácie ISRÚ  

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
prijaté projekty 434 513 309 721 113 0 

schválené projekty 113 208 449 317 558 11 

schválený príspevok z EÚ 5 529 410 6 851 551 
13 117 

882 8 942 506 
11 735 

289 
361 271 

schválený príspevok 
celkom 6 911 763 8 599 439 

16 588 
558 

11 305 
444 

14 686 
723 

404 169 

kontrahovanie 11% 14% 26% 21% 24% 1% 

vyradené projekty 10 30 142 92 105 55 
Zdroj: Výročná správa o pokroku v PRV SR 2007-2013 za rok 2015 
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Rast záujmu vidieckych aktérov o miestnu správu bol tiež výsledkom veľkého počtu realizovaných 
projektov opatrení 321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 322 Obnova a rozvoj obcí. Podľa 
vyjadrení manažérov MAS práve tieto projekty umožnili najviac zviditeľniť a propagovať LEADER v 
území. 514 obcí realizovalo spolu 1402 rozvojových projektov s priamym dosahom na zvyšovanie 
kvality života na vidieku. 27 % obyvateľov vidieckych regiónov tak má prístup ku konkrétnym 
výsledkom intervencií LEADERa.  

Zásadným prvkom v zlepšení riadenia miestnej správy bolo uplatňovanie princípu zdola nahor nielen 
pri spracovávaní, ale taktiež pri implementácii integrovaných stratégii rozvoja územia miestnych 
akčných skupín. Aj samotné kancelárie MAS zohrali dôležitú úlohu pri zlepšovaní riadenia miestnej 
správy. Ako preukázal vykonaný prieskum 30 – 35 % pracovného času venovali zamestnanci kancelárii 
MAS aktivitám v oblasti vzdelávania, informovania a propagácie stratégie a prístupu LEADER v území.  

Nárast záujmu komunity na riadení rozvoja vlastného územia preukazuje aj rastúci počet členov MAS 
zo súkromného sektora (vrátane tretieho sektora a fyzických osôb). Viditeľný vplyv LEADER na 
zlepšovanie miestnej správy sa prejavil aj v záujme členov MAS vytvárať si vlastné podporné 
mechanizmy a nástroje, prostredníctvom ktorých môžu podporovať vidiecke iniciatívy vznikajúce v 
území MAS (napr. vytvorenie vlastného grantového systému na podporu činnosti občianskych združení 
a neformálnych skupín).  

Podľa vykonaného prieskumu sú manažéri MAS spokojní s činnosťou MAS a záujmom vidieckych 
aktérov podieľať sa na implementácii miestnych rozvojových stratégií, či už ako samotní beneficienti, 
ako cieľová skupina projektov alebo z pohľadu činnosti v orgánoch MAS. Zásadnou pripomienkou 
všetkých skúmaných MAS bola veľká byrokratická záťaž kancelárie, ako aj samotných beneficientov a 
tiež neprimerane dlhé časové obdobie medzi predkladaním projektov a podpisom zmlúv o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. Náročnosť vypracovania žiadostí o NFP vrátane množstva príloh 
odradila časť potenciálnych beneficientov od predloženia ŽoNFP. Ako vyplynulo z prieskumu 
byrokratická záťaž najviac ovplyvnila počet projektov a výsledky v opatrení 313 (A).  

Prístup LEADER však napriek týmto skutočnostiam výraznou mierou prispel k zlepšovaniu miestnej 

správy. Mobilizácia sociálneho kapitálu na vidieku prispela k zvýšeniu počtu vidieckych iniciatív a aktivít 

v oblasti spoločného riadenia rozvoja územia. Na území podporených MAS došlo k posilneniu 

postavenia tretieho sektora, ktorý sa stal aktívnejším nielen pri rozhodovaní, ale tiež v získavaní 

dodatočných zdrojov na realizáciu rozvojových aktivít. 
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7. ZÁVERY A ODPORÚČANIA  

7.1 Stupeň dosahovania programových cieľov, cieľov národnej stratégie a cieľov 
stratégie Spoločenstva, spojitosť medzi aplikovanými opatreniami a sledovanými 
cieľmi  

Spojitosť medzi opatreniami a sledovanými cieľmi je kvantifikovaná prostredníctvom ukazovateľov 
výstupu, výsledku a dosahu. Ich hodnoty boli použité pri hodnotení plnenia programových cieľov na 
úrovni opatrení a na úrovni programu. Následne boli v kapitole 6 zodpovedané spoločné hodnotiace 
otázky. Otázky týkajúce sa programovej úrovne reflektovali na Lisabonskú zmluvu, Strategické 
usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka, posilnenú SPP „health check“, 7 spoločných dosahových 
ukazovateľov, technickú pomoc, NSRV a účinnosť implementácie PRV. Otázky týkajúce sa úrovne 
opatrení odpovedali na plnenie cieľov jednotlivých osí (úroveň výsledku).  

Plnenie špecifických cieľov programu 

OS 1: ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI  POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

 Špecifický cieľ 1: Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora 

Priorita č.1: Podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho a lesníckeho sektora 

Programové opatrenia 121, 122, 123 dosiahli pozitívny účinok na rast hrubej pridanej hodnoty. 
Najvyšší rast bol dosiahnutý v spracovateľských podnikoch, najnižší v poľnohospodárskych podnikoch. 
Z pohľadu stanoveného cieľa osi 1 boli dosiahnuté plánované hodnoty rastu HPH. Na druhej strane iba 
malá časť podporených podnikov zavádzala nové produkty a technológie. V tejto oblasti sa nepodarilo 
splniť plánované cieľové hodnoty.  

Z uvedeného vyplýva, že vybrané opatrenia pozitívne prispeli k plneniu cieľa osi 1 v oblasti 
modernizácie a reštrukturalizácie podporených podnikov. V oblasti inovácií a zvýšenia kvality 
produktov v poľnohospodárskom, potravinárskom a lesníckom sektore program nenaplnil stanovený 
cieľ.  

Ukazovateľ 
výsledku 

Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Zvýšenie hrubej 
pridanej hodnoty 
podporených 
podnikov 

121 Modernizácia fariem 23,5 mil. EUR 46,6 mil. EUR 198 % 

122 Zvýšenie hospodárskej 
hodnoty lesov 

0,5 mil. EUR 21,3 mil. EUR 4 260 % 

123 Pridávanie hodnoty do 
poľnohospodárskych 
produktov a produktov 
lesného hospodárstva  

6,2 mil. EUR 88,74 mil. EUR 1 431 % 

Počet podnikov, 
ktoré zaviedli 
nové produkty 
a/alebo techniky 

121 Modernizácia fariem 814 550 67,6% 

122 Zvýšenie hospodárskej 
hodnoty lesov 

227 121 53,3% 

123 Pridávanie hodnoty do 
poľnohospodárskych 
produktov a produktov 
lesného hospodárstva  

190 156 82,1% 
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Priorita č.2: Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva 
a lesníctva 

Ciele v rámci priority č. 2 zameranej na prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odbornosti boli napĺňané 
prostredníctvom opatrení 111 a 114. Uvedené opatrenia veľmi pozitívne prispeli k plneniu cieľa osi 1 
a svojim prierezovým charakterom prispeli tiež k napĺňaniu cieľov ostatných osí.  

Stanovené cieľové hodnoty týkajúce sa počtu účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu, 
boli dosiahnuté prostredníctvom opatrenia 111. Pre opatrenie 114 neboli stanovené cieľové hodnoty 
na úrovni výsledku, z toho dôvodu pre hodnotenie plnenia priority 2 boli použité cieľové hodnoty 
zadefinované na úrovni výstupu. Stanovený cieľ pre poradenské aktivity v poľnohospodárstve sa napil 
na 95,8 %.  

Ukazovateľ 
výsledku 

Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Počet účastníkov, 
ktorí úspešne 
ukončili vzdelávaciu 
aktivitu 

111 Odborné 
vzdelávanie a 
informačné aktivity 

11 127 18 634 167% 

 

Ukazovateľ výstupu Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Počet podporených 
poľnohospodárov 

114 Využívanie 
poradenských služieb 

570 546 95,8% 

Počet podporených 
majiteľov, resp. 
užívateľov lesov 

114 Využívanie 
poradenských služieb 25 25 100% 

 

 

OS 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny 

 Špecifický cieľ 2: Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým 
dosahom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny   

Priorita 1: Zachovanie biodiverzity na vidieku  a poľnoh.  a lesohospodár. systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou  

Priorita 2: Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd 

Priorita 3: Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy 

Priorita 4: Zmiernenie dôsledkov klimatických zmien  

Príspevok opatrení osi 2 k plneniu špecifického cieľa 2 a priorít 1 až 4 je vyjadrený prevažne výmerou 
podporenej pôdy, pričom sa predpokladá, že úspešná starostlivosť o krajinu odráža plnenie 
podmienok, ktoré sú požadované opatrením alebo prijatým záväzkom. Je to miera rozsahu, do akého 
sú vykonávané potrebné postupy pre zvýšenie biodiverzity, zlepšenie kvality vody/ pôdy a zmiernenie 
klimatickej zmeny a marginalizácie. 

Pri stanovení výmer na úrovni ukazovateľa výsledku sa do monitorovacej tabuľky R6 (SFC) počítala iba 
výmera za nové záväzky. Bolo to aj z dôvodu rozdielneho vykazovania príspevkov AEP v rámci dvoch 
programovacích období. Pre výsledkový ukazovateľ „Výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu (v 
ha)“ sú uvedené oba varianty údajov za os 2: bez započítania pokračujúcich záväzkov (PZ) a so 
započítaním PZ PRV 2004-2006.  Pri variante bez započítania PZ sa dosahuje prekročenie plnenia 
cieľových hodnôt pri 2 z 5 typov príspevku a pri započítaní PZ je prekročenie pri štyroch typoch 
príspevku na úrovni osi 2.  

Z dosiahnutých výsledkov za celú os 2 vyplýva, že stanovené cieľové hodnoty za os 2 pre priority 1-4 
boli programom splnené. Na úrovni jednotlivých opatrení neboli splnené všetky cieľové hodnoty. 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

538 

Opatrenia 213, 221 a 224 nenaplnili plánované výmery, boli realizované na veľmi malej výmere. Na 
druhej strane opatrenia 214, 225 a 226 dosiahli prekročenie vybraných cieľových hodnôt stanovených 
pre výmeru územia prispievajúceho k zlepšeniu biodiverzity, kvality vody, klíme, kvality pôdy. Najširšiu 
a synergickú pôsobnosť dosiahlo agroenvironmentálne opatrenie 214 a spomedzi lesníckych opatrení 
to bola obnova potenciálu lesov a preventívne opatrenia – opatrenie 226.  

Ukazovateľ 
výsledku 

Opatrenie Cieľ PRV SR 

2007-2013 

Stav k 31.12.2013 Plnenie (%) 

Oblasti úspešnej 
starostlivosti 
o krajinu 
prispievajúcej k 
zlepšeniu 
biodiverzity 

211/212 LFA 300 000 ha 202 566 ha 67,5 

213 Natura 500 ha 350 ha 70,0 

214 AE platby 309 000 ha 246 343 ha 

145 970 ha* 

79,7  

(127,0) 

221 Prvé zalesnenie p. p. 300 ha 255 ha 85,0 

224 Natura – les.p. 30 000 ha 17 453 ha 58,2 

225 LEP 6 200 ha 6 682 ha 107,8 

226 Obnova les. potenciálu 250 000 ha 348 860 ha 139,5 

Spolu  896 000 ha 968 479 (822 509 
bez PZ) 

108,1 

 (91,8) 

Oblasti úspešnej 
starostlivosti 
o krajinu 
prispievajúcej 
k zlepšeniu kvality 
vody 

 

213 Natura 500 ha 350 ha 70,4 

214 AE platby 450 000 ha 387 322 ha 

462 133 ha* 

154,9  

(339,8) 

221 Prvé zalesnenie p. p. 300 ha 255 ha 85,0 

224 Natura – les.p. 30 000 ha 17 455 ha 58,2 

225 LEP 6 200 ha 6 682 ha 107,8 

226 Obnova les. potenciálu 255 000 ha 348 860 ha 139,5 

Spolu  742 000 ha 1 223 230 ha 

(761 097 ha bez PZ) 

164,9 (102,6) 

Oblasti úspešnej 
starostlivosti 
o krajinu 
prispievajúcej 
k klimatickej zmene  

 

213 Natura 500 ha 350 ha 70,0 

214 AE platby 200 000 ha 270 302 ha 

462 133 ha* 

135,2  

(366,2) 

221 Prvé zalesnenie p.p. 300 ha 255 ha 85,0 

224 Natura – les.p. 30 000 ha 17 453 ha 58,2 

225 LEP 6 200 ha 6 682 ha 107,8 

226 Obnova les. potenciálu 255 000 ha 171 254 ha 67,2 

Spolu 492 000 ha 928 605 ha  

(466 472 bez PZ) 

188,7 (94,8) 

Oblasti úspešnej 
starostlivosti 
o krajinu 
prispievajúcej 
k zlepšeniu kvality 
pôdy 

 

213 Natura 500 ha 350 ha 70,4 

214 AE platby 250 000 ha 364 070 ha 

462 133 ha* 

145,6 

(293,0) 

221 Prvé zalesnenie p.p. 300 ha 255 ha 85,0 

224 Natura – les.p. 30 000 ha 17 453 ha 58,2 

225 LEP 6 200 ha 6 682 ha 107,8 

226 Obnova les. potenciálu 255 000 ha 

 

171 254 ha 67,2 

Spolu 542 000 ha 1 022 372 ha 
(560 239 ha) 

188,6 (103,3) 

Oblasti úspešnej 
starostlivosti o krajinu 
prispievajúcej 
k zabráneniu 

211/212 LFA 1 140 000 ha 1 245 540 ha 109,3 

213 Natura 500 ha 350 ha 70,0 

214 AE platby 650 000ha 387 322 ha 

495 531 ha* 

59,59 

(353,1) 

221 Prvé zalesnenie p.p. 300 ha 255 ha 85,0 
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marginalizácie a 
opúšťaniu pôdy  

224 Natura – les.p. 30 000 ha 17 453 ha 58,2 

225 LEP 6 200 ha 6 682 ha 107,8 

Spolu 1 827 000 ha 2 153 133 ha 
(1 657 602 bez PZ) 

117,9 (90,7) 

*Pokračujúce záväzky (PZ) 

 
 

OS 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach  a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva   

 Špecifický cieľ 3: Zvýšiť zamestnanosť na vidieku a podporiť rozvoj obcí 

Priorita 1: Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku 

Opatrenia 311 a 313 spolu vytvorili 797 pracovných miest (hrubý počet), čím bola splnená plánovaná 
cieľová hodnota pre prioritu 1 osi 3. Opatrenie 311 významnejšie prispelo k plneniu cieľa priority 1, 
pričom najviac pracovných miest bolo vytvorených v rámci cestovného ruchu. Opatrenia okrem toho 
podnietili tvorbu pracovných miest aj v iných nadväzujúcich odvetviach. Stanovený cieľ sa kombináciou 
opatrení podarilo dosiahnuť.  

 
Ukazovateľ 
výsledku 

Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Hrubý počet 
vytvorených 
pracovných 
miest 

311 Diverzifikácia 454 594 130,8 % 

313 Vidiecky cest. ruch 224 203 90,6 % 

Spolu 678 797 117,6 % 

 

Priorita 2: Podpora vzdelávacích aktivít 

Opatrenia 331 a 341 významne prispeli k plneniu stanoveného cieľa priority 2 osi 3. Vzdelávanie bolo 
v rámci osi 3 prioritou s najväčším pokrokom. Počet účastníkov školení bol výrazne prekročený 
v prípade oboch opatrení 331 aj 341, rovnako ako v prípade ekonomických subjektov osi 1.  

 
Ukazovateľ 
výsledku 

Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Počet 
účastníkov, ktorí 
úspešne ukončili 
vzdelávaciu 
aktivitu 

331 Vzdelávanie a 
informovanie 

3 000 8 352 278,4 % 

341 Získavanie zručností  700 2 542 363,1 % 

 

Priorita 3: Obnova a rozvoj obcí 

Príspevok opatrení 321 a 322 k plneniu cieľa priority 3 osi 3 je vyjadrený najmä prostredníctvom 
populácie profitujúcej zo zlepšených služieb, pričom tento ukazovateľ bol v prípade oboch opatrení 
prekročený. Ide pritom o obyvateľov obcí, ktorí majú v prvom rade úžitok zo zrealizovaných aktivít.  

Cieľová hodnota týkajúca sa rastu používania internetu na vidieku bola v rámci opatenia 321 vysoko 
prekročená. Pokiaľ však ide o plnenie uvedeného cieľa z pohľadu posilnenej SPP „health check“, 
stanovený cieľ bol dosiahnutý na 74 %.    
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Ukazovateľ 
výsledku 

Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Populácia na 
vidieku profitujúca 
zo zlepšených 
služieb (počet 
obyvateľov) 

321 Základné služby 157 813 289 456  183,4 % 

322 Obnova a rozvoj obcí 161 500 391 404 242,4 % 

Spolu 319 313 680 860 213,2 % 

Rast používania 
internetu na 
vidieku (počet 
obyvateľov) 

321 Základné služby 52 643 

11 000 (HC) 

208 312 

8 135 (HC) 

395,7% 

74,0 % (HC) 

 

Priorita 4: Vytváranie miestnych partnerstiev 

Opatrenie 341 okrem príspevku k cieľu priority 2 osi 3 prispelo tiež k napĺňaniu cieľov priority 4, pričom 

pre hodnotenie plnenia tejto priority boli použité cieľové hodnoty zadefinované na úrovni výstupu. Ide 

o počet podporených verejno-súkromných partnerstiev, ktoré organizovali rôzne typy aktivít a 

vypracovávali integrované stratégie rozvoja územia. Stanovený cieľ pre tvorbu miestnych partnerstiev 

sa podarilo dosiahnuť na 92,9 %.  

Ukazovateľ 
výstupu 

Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Výstup 
Počet podporených 
verejno-súkromných 
partnerstiev 

14 13 92,9 

 

Os 4 Leader 

 Špecifický cieľ 4: Podpora budovania a rozvoj miestnych partnerstiev, využitie vnútorného 

rozvojové-ho potenciálu vidieka 

Priorita 1: Zlepšovanie správy a riadenia, mobilizácia rozvojového potenciálu vo vidieckych oblastiach  

V oblasti zlepšovania správy a riadenia prostredníctvom budovania sociálneho kapitálu prístup LEADER 
dosiahol stanovený cieľ. Počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili vzdelávacie aktivity v opatreniach 
41 (implementované opatrenie 331 cez LEADER) a 431 niekoľkonásobne prekorčil stanovený cieľ. 
Lepšie informovaní a vzdelaní vidiecki aktéri sa aktívnejšie podieľajú na správe a riadení územia MAS. 
Príspevok LEADER k tvorbe pracovných miest nebol dosiahnutý na požadovanej úrovni. Napriek 
skutočnosti, že v rámci opatrenia 421 bola hodnota cieľového ukazovateľa výsledku prekročená 
trojnásobne, v rámci opatrenia 41 (implementované opatrenia 311, 313 cez LEADER) bol sledovaný 
výstupový ukazovateľ naplnený na 7,0 %, spolu pre obe opatrenia na úrovni 12,7 %.  

Z uvedného vyplýva pozitívny príspevok implmentácie opatrení LEADER k naplňovaniu stanovených 
cieľov. Parciálne prístup LEADER prispel aj dosahovaniu cieľov tvorby vidieckej zamesntanosti avšak 
nie v takej miere ako program predpokladal. 
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Ukazovateľ 
výsledku 

Opatrenie Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2015 Plnenie (%) 

Hrubý počet 
vytvorených 
pracovných 
miest 

41 Vykonávanie 
stratégií miestneho 
rozovja  

350 24,5* 7,00 

421 Projekty 
spolupráce miestnej 
akčnej skupiny 

7 21 300,00 

Počet 
účastníkov, 
ktorí úspešne 
dokončili 
tréningovú 
aktivitu 

41 Vykonávanie 
stratégií miestneho 
rozovja 

100 1710** 1710,00 

431 Chod miestnej 
akčnej skupiny 

100 2031*** 2031,00 

*sledovanie HPM v opatreniach 311, 313 
**počet frekventantov opatrenia 331, ktorí v minulosti neabsolvovali vzdelávanie spolufinancované z PRV SR 2007-2013 
***účastníci vzdelávania v rámci chodu MAS (Zdroj: Výročná správa o pokroku v PRV SR 2007-2013 za rok 2015) 

 

Plnenie hlavných cieľov programu a stratégie Spoločenstva 

1. UDRŽATEĽNÝ EKONOMICKÝ RAST/ ZLEPŠIŤ KONKURENCIESCHOPNOSŤ 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO A LESNÍCKEHO SEKTORA 

Dosahový ukazovateľ 1: Čistá pridaná hodnota 

Dosahový ukazovateľ 3: Produktivita práce z pridanej hodnoty 

Celkový pozitívny účinok programu na čistú pridanú hodnotu podnikov bol +168,12 mil. EUR, čo 
predstavuje 252,43 mil. v PPS. Najväčší vplyv na čistú pridanú hodnotu malo opatrenie 123, ktorého 
účinok predstavoval 88,74 mil. EUR, nasledovalo opatrenie 121 s účinkom 46,5 mil. EUR (69,82 mil. 
v PPS), opatrenie 122 s účinkom 21,3 mil. EUR (31,98 mil. v PPS) a nakoniec opatrenie 311 s účinkom 
11,58 mil. EUR (17,39 mil. v PPS). Rast pridanej hodnoty podnikov svedčí o pozitívnom účinku 
programu na celkový ekonomický rast vidieckej ekonomiky. 

Program (opatrenie 121) mal celkovo negatívny vplyv na produktivitu práce poľnohospodárskych 
podnikov. Opatrenie 121 viedlo k poklesu hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca o 1 138,- EUR          
(1 708 v PPS). Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na hrubú pridanú hodnotu na zamestnanca 
v hodnote 2 236,- EUR (3 357,- v PPS) pre poľnohospodárske podniky a 1 869,- EUR (2 806,- v PPS) pre 
potravinárske podniky. Opatrenie 311 malo negatívny účinok na produktivitu práce v hodnote 713,- 
EUR na zamestnanca (1070 v PPS). 

Program mal negatívny účinok na produktivitu práce. Pokles produktivity práce predstavuje približne 
5 percent produktivity práce v poľnohospodárstve, 2,6 percent priemernej produktivity práce 
v potravinárstve a 1,5 percenta priemernej produktivity práce v lesníctve. 

Program mal celkovo negatívny vplyv na produktivitu práce poľnohospodárskych podnikov. Program 
viedol k poklesu produktivity práce o 587,- EUR hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca, čo 
predstavuje pokles produktivity práce o 882 na zamestnanca v PPS. To predstavuje 5 % produktivity 
práce v poľnohospodárstve, 2,6 percent priemernej produktivity práce v potravinárstve a 1,5 percenta 
priemernej produktivity práce v lesníctve. 

Na druhej strane mal program (opatrenie 123) pozitívny účinok na produktivitu práce v spracovaní 
produktov poľnohospodárskej prvovýroby v hodnote 2 236,- EUR (3 357,- v PPS) pre 
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poľnohospodárske podniky a 1 869,- EUR (2 806,- v PPS) pre potravinárske podniky. Opatrenie 311 
malo negatívny účinok na produktivitu práce v hodnote 0,13 mil. EUR (0,20 mil. v PPS). 
 

2. ZAMESTNANOSŤ (cieľ vyplývajúci z Lisabonskej zmluvy) 

Dosahový ukazovateľ 2: Tvorba zamestnanosti 

Program mal pozitívny účinok na zamestnanosť. Celkový účinok programu bol 5 688 nových 
pracovných miest a  4 164 udržaných pracovných miest. Program udržal okolo 8 % pracovných miest v 
slovenskom poľnohospodárstve a približne rovnaké percento aj v potravinárskom priemysle. 

V poľnohospodárskej prvovýrobe bolo udržaných 4 164 pracovných miest (opatrenie 121),  
v spracovaní, poľnohospodárskej prvovýrobe a potravinárstve bolo vytvorených 1 207 nových 
pracovných miest v poľnohospodárskych podnikoch a vyše 4 100 pracovných miest v potravinárskych 
podnikoch (opatrenie 123). V oblasti nepoľnohospodárskej výroby mal program pozitívny účinok na 
vytvorenie 381 nových pracovných miest v poľnohospodárskych podnikoch (opatrenie 311).  

 

3. ZLEPŠIŤ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY PROSTREDNÍCTVOM PODPORY 
POĽNOHOSPODÁRSKYCH A LESOHOSPODÁRSKYCH POSTUPOV 

Dosahový ukazovateľ 4: Zvrátenie poklesu biodiverzity (zmena trendu biodiverzity meraná 
populáciou vtákov v poľ. krajine a lesoch) 

 
Tab. č. 7/1  Index zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny. SR-zmena početnosti na národnej 
úrovni, AEP-zmena početnosti na plochách s aplikovanými agroenvironmentálnymi schémami. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SR 1,06581 1 1,0364 1,083 1,0569 0,9885 0,9975 0,856 1,0569 0,5286 0,569 

AEP 1,1104 1 1,1048 1,2759 1,2989 1,0409 1,1708 1,0009 0,9444 0,7825 0,7281 

Implementácia opatrení v poľnohospodárstve, osobitne opatrenie 214, mali výrazný pozitívny vplyv 
na zvrátenie poklesu biodiverzity, hodnotenej prostredníctvom „Indexu zmeny početnosti druhov 
vtáctva poľnohospodárskej krajiny.“ 

Na národnej úrovni od r. 2006 klesla početnosť vybraných druhov o 43 % a na plochách s aplikovanými 
agroenvironmentálnymi schémami klesla početnosť vtáctva len o 28 %. Rozdiel +15% predstavuje 
pozitívny účinok opatrenia AE na zvrátenie poklesu biodiverzity.  

Dosah lesného hospodárstva resp. odstraňovania kalamít v hospodárskych lesoch ilustruje porovnanie 
zmien početnosti na indexe početnosti lesných druhov vtáctva zúženého na 18 druhov pri porovnaní 
na národnej úrovni a na plochách s aplikovanými lesnícko-environmentálnymi opatreniami resp. 
platbami (LEP). Pri tomto porovnaní je zrejmé, že v prípade plôch s aplikovanými LEP početnosť lesných 
druhov vtáctva vykazovala skôr stabilnú, resp. fluktuujúcu tendenciu, kým na národnej úrovni celkovo 
aj pri tomto obmedzenom výbere druhov bola evidentná celková klesajúca tendencia početnosti 
vtáctva z vyššie uvedených dôvodov.  

Tab. 7/2 Index zmeny početnosti lesných druhov vtáctva. SR-zmena početnosti na národnej úrovni, LEP-zmena 
početnosti na plochách s aplikovanými lesoenvironmentálnymi schémami. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SR 1 0,7389 0,8601 0,884 0,7513 0,7496 0,749 0,6639 0,4854 0,7186 0,7169 

LEP 0,8768 0,8935 1,1011 0,7788 0,7274 0,8515 0,8251 0,7978 0,8404 0,7744 0,8147 
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Implementácia lesnícko-environmentálnych opatrení v lesných ekosystémoch (najmä opatrenia 224 
a 225) mali výrazný pozitívny vplyv na zvrátenie poklesu biodiverzity hodnotenej prostredníctvom 
„Indexu zmeny početnosti lesných druhov vtáctva“. 

Dosahový ukazovateľ 5: Udržanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou 
hodnotou 

V SR boli v r.2013 stanovené nasledovné územia s HNV v rámci poľnohospodárstva:  

HNV Názov 
Výmera (ha) 
(baseline 2013) 

HNVp 
Typ 1 

Poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie 
(Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov) 

166 399,47  

HNVp 
Typ 2  

Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou 
poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami                                                
(Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny)  

28 983,35  

HNVp 
Typ 3 

Poľnohospodárska pôda podporujúca výskyt vzácnych druhov alebo s 
vysokým podielom európskej alebo svetovej populácie  

(Lokality Natura 2000) 

221 230,63 

HNV v poľnohospodárstve spolu (rok 2013) 416 613,45 

 

Kvalitatívne hodnotenie HNVp Typ 3 - biotopov prírodných a poloprírodných porastov preukázalo 
pozitívny vplyv opatrení AE počas programového obdobia. Parciálne hodnotenie kvality biotopu ukázalo 
rozdiel v prospech podporených plôch, 76 % podporených plôch je v dobrom stave oproti 65% 
nepodporených. Celkové hodnotenie kvality biotopu ukázalo rozdiel v prospech podporených plôch: 
70% podporených plôch je v dobrom stave oproti 64% nepodporených. 

Pre hodnotenie kvalitatívneho vývoja HNVp Typ2 podľa opatrení bola použitá metóda čistých účinkov 
programu, t.j. porovnanie podporených plôch s nepodporenými. Posudzovaný bol stav v roku 2011 so 
stavom v roku 2016 (na základe údajov o podpore ku koncu roku 2013). Hodnotenie zmien bolo na 
základe intenzity využívania produkčných plôch a štruktúry využívania. Bol preukázaný pozitívny 
účinok programu (opatrenia 211/212 a 214) na stav HNVp Typ2.  

Dosah zmien opatrenia 211/212: 1 - negatívny vplyv; 2 - neutrálny vplyv; 3 - pozitívny vplyv 

 

Z hodnotenia lesníckych opatrení vyplýva že aktivity implementované v lesoch v rámci opatrení 224, 
225 a 226 mali pozitívny vplyv na udržanie lesných území s vysokou prírodnou hodnotou, nespôsobili 
však výrazný (zásadný) nárast ich výmery alebo významné zlepšenie ich stavu.  
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Pre vyhodnotenie kvalitatívneho vývoja lesných území s vysokou prírodnou hodnotou sa použili 
ukazovatele: zastúpenie drevín a zásoba lesa. Porovnanie trendov zastúpenia dvoh hlavných drevín na 
úrovni Slovenska a na úrovni opatrení 224, 225, 226 v územiach s HNV nepotvrdilo pozitívny resp. 
negatívny  vplyv opatrení na stav HNV území. Potvrdilo však fakt, že klesá zastúpenie smreka (najmä 
v rizikových oblastiach – horský les) a stúpa zastúpenie buka, čo má principiálne pozitívny a stabilizačný 
vplyv na HNV územia. Celkovo možno konštatovať, že na najväčšej výmere boli zaznamenané priaznivé 
posuny rozloženia zásob a to najmä pokles pri ihličnanoch a nárast pri listnatých drevinách, najmä buka 
ktorý má zo všetkých listnatých drevín lepšiu odolnosť a produkčný potenciál v podmienkach 
klimatickej zmeny. 

 Tab. 7/3 Výmera lesov s vysokou prírodnou hodnotou  

HNV lesníctvo 
Porastová plocha (ha) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Typ 4 - 

prírodné a 

poloprírodné 

lesy 

1 881 638 1 882 287 1 886 381 1 887 600 1 888 804 1 888 996 1 890 217 1 891 917 

Typ 5 - 

Prirodzene sa 

vyvíjajúce lesy 

(pralesy) 

neznáma neznáma neznáma neznáma 10 104 10 104 10 104 10 483 

Spolu 1 891 742 1 892 391 1 896 485 1 897 704 1 898 908 1 899 100 1 900 321 1 902 400 

Zdroj údajov: NLC. Výmera pralesov bola zisťovaná k roku 2011 (1. etapa mapovania v rámci projektu "Ochrana 

pralesov Slovenska". Druhá etapa projektu prebehla v r. 2012-14 a spresnila výmeru na hodnotu udávanú k r. 

2014). 

Dosahový ukazovateľ 6: Zlepšenie kvality vody 

Kvalita podzemnej vody z hľadiska obsahu dusičnanov bola v rámci celého územia SR hodnotená na 
základe údajov z existujúcich objektov pozorovacej siete národného monitoringu kvality podzemnej 
vody na SHMÚ, a objektov účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie dusíkatých látok v rámci 
zraniteľných oblastí a z údajov o kvalite využívaných zdrojov pitných vôd jednotlivých vodárenských 
spoločností.  

Tab. č. 7/4 Analýza trendu vývoja koncentrácii dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 podľa 
produkčných blokoch – s celým LPIS 

Kultúra Počet sond Ha 
Pokles N Bez zmeny Nárast N 

Počet sond Ha Počet sond Ha Počet sond Ha 

OP 415 31112,07 202 15253,46 44 2653,74 169 13204,87 

TTP 32 813,29 20 583,78 3 45,98 9 183,53 

VIN 1 17,97 1 17,97         

Spolu 448 31943,33 223 15855,21 47 2699,72 178 13388,4 

Zdroj: prekryv sond VUVH a LPIS 

Len na 20 blokoch bol identifikovaný prekryv sond VÚVH s produkčnými blokmi LPIS, na ktorých bolo 
realizované AE opatrenie. Až na 70% týchto plôch došlo k poklesu koncentrácie dusičnanov 
v priemere o 2,04 mg/l.  Znížená aplikácia dusíkatých hnojív na podporených územiach a zmeny v 
obsahu dusičnanov v pôde mali pozitívny vplyv na zmeny v úrovni dusičnanov v podzemných a 
povrchových vodách. 
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Tab. č. 7/5 Analýza trendu vývoja koncentrácii dusičnanov medzi obdobiami 2008-2011 a 2012-2014 podľa 
produkčných blokoch s AE opatreniami 

Kultúra 
Počet 
sond 

Pokles N Bez zmeny Nárast N 

Počet sond Počet sond 
Počet 
sond 

OP 11 6 2 3 

TTP 8 7 - 1 

VIN 1 1 - - 

Spolu 20 14 2 4 

prekryv sond VUVH a LPIS 

Tab. Č.7/6 Analýza vývoja NO3 na základe údajov z pozorovacej siete VÚVH  

Rok Počet vzoriek Priemer NO3 mg/l 

2012 402 45,4 

2013 380 53,49 

2014 522 38,15 

2012-2014 1304 44,85 
Zdroj: VÚVH 

Tab. Č.7/7 Vývoj NO3 na podporených plochách opatrenia AE (213)  

Kultúra 

  
Počet sond 

  

Pokles N 
Bez 

zmeny 
Nárast N trend 

NO3 

mg/l Počet sond 
Počet 
sond 

Počet 
sond 

OP 11 6 2 3 -4,01 

TTP 8 7 - 1 1,57 

VIN 1 1 - - -9,23 

Spolu 20 14 2 4 -2,04 
Zdroj: VÚVH, vlastné výpočty 

Opatrenia osi 2 implementované v lesnom hospodárstve, najmä v súvislosti s ich ekologickým 
zameraním (zákaz, obmedzenie alebo minimalizácia využívania pesticídov a hnojív) a cieľom 
podporovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, prispeli významnou mierou k zlepšovaniu 
kvality vody. Súčasne treba zdôrazniť, že na samotné zvyšovanie kvality vôd mal najvýznamnejší vplyv 
fakt, že opatrenia zabezpečili 433 tis. ha lesov s priaznivým zdravotným stavom a s trvalo udržateľným 
obhospodarovaním, čo zásadným spôsobom podporilo posilnenie vodohospodárskej funkciu lesov na 
Slovensku.  

Dosahový ukazovateľ 7: Príspevok k zmierňovaniu klimatickej zmeny 

Príspevok k zmieneniu klimatickej zmeny bol hodnotený na základe výmery pôdy, na ktorú boli v rámci 
osi 2  aplikované opatrenia prispievajúce k redukcii používania priemyselných hnojív a redukcii emisií 
skleníkových plynov vplyvom rastlinného krytu. 

Podporovaná výmera na ktorej boli realizované činnosti smerujúce k znižovaniu produkcie emisií 
skleníkových plynov a tým k zmierňovaniu procesu klimatickej zmeny  v poľnohopodástve 
predstavovala   31. 12. 2013  celkovo 270 302 ha v rámci opatrenia 214 a 350 ha v rámci opatrenia 213. 
Cieľové hodnoty 200 000 ha u opatrenia 214 boli  splnené na  135,2 %. 

Produkcia skleníkových plynov z poľnohospodárstva v priebehu rokov 2006 – 2013 mala v SR klesajúci 
trend. Najväčšiu časť z vyprodukovaných emisií  tvorí oxid dusný emitovaný do ovzdušia 
z obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy. 
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Tab. 7/8 Trend  typov emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve   v rokoch 1990-2013  

ROK CO2 CH4 N2O NOx  

1990 59,91  119,83  12,07  NO 

1991 51,33  110,07  9,94  NO 

1992 42,75  97,29  8,18  NO 

1993 34,17  85,07  7,00  NO 

1994 25,59  80,12  6,81  NO 

1995 78,44  85,10  6,97  NO 

1996 63,34  79,92  6,83  NO 

1997 119,44  71,70  6,78  NO 

1998 158,46  66,52  6,22  NO 

1999 87,11  63,97  5,73  NO 

2000 55,77  62,41  5,84  NO 

2001 86,30  62,64  5,77  1,98  

2002 46,48  62,98  6,04  2,29  

2003 42,83  60,44  5,85  2,11  

2004 33,66  57,02  5,65  2,08  

2005 29,01  56,67  5,60  2,11  

2006 26,33  56,39  5,53  2,05  

2007 29,42  54,90  5,83  2,31  

2008 48,10  52,20  5,63  2,28  

2009 40,55  50,13  5,43  2,00  

2010 46,33  49,36  5,53  2,26  

2011 60,32  48,70  5,56  2,42  

2012 60,86  50,18  5,71  2,63  

2013 68,22 50,44 6,01 2,95 

Zdroj: SHMÚ, 2014 

 

Najväčší podiel z vyprodukovaného množstva priamych emisií oxidu dusného z poľnohospodárskej 
pôdy tvoria emisie z aplikovaných priemyselných hnojív. Vylúčením, či znížením používania 
priemyselných hnojív  dochádza k znižovaniu emisií oxidu dusného prostredníctvom zníženej 
volatilizácie, konverzie N-NOx a vyplaveného dusíka z hnojív aplikovaných do pôdy.   Pre účely 
kvantifikácie  produkcie skleníkových plynov  bola použitá metodika  IPCC (2006).  
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Tab. 7/9  Trend emisíí  N2O (v Gg)v poľnohospodárstve v podľa kategórií  v období 1990-2013  

Rok 
Syntetické 

hnojivá 
Hnojovicové 
hopodársvo 

Hnoj  z pasúcich 
sa zvierat 

Rastlinné 
zvyšky 

Atmosferická 
depozícia 

Zmyvy 
dusíka 

1990 3.493 2.235 0.424 1.452 0.847 1.673 

1991 2.300 2.018 0.380 1.451 0.679 1.349 

1992 1.417 1.768 0.338 1.473 0.537 1.095 

1993 1.019 1.540 0.279 1.439 0.444 0.938 

1994 1.079 1.452 0.260 1.409 0.430 0.922 

1995 1.094 1.509 0.276 1.390 0.445 0.936 

1996 1.170 1.413 0.256 1.401 0.431 0.932 

1997 1.383 1.298 0.237 1.360 0.428 0.943 

1998 1.286 1.146 0.210 1.332 0.384 0.876 

1999 1.028 1.096 0.203 1.308 0.348 0.801 

2000 1.142 1.065 0.200 1.340 0.353 0.827 

2001 1.195 1.043 0.189 1.281 0.352 0.819 

2002 1.387 1.055 0.186 1.276 0.373 0.863 

2003 1.278 1.028 0.183 1.286 0.357 0.835 

2004 1.256 0.965 0.171 1.276 0.341 0.811 

2005 1.278 0.937 0.169 1.269 0.337 0.809 

2006 1.236 0.917 0.165 1.291 0.329 0.799 

2007 1.398 0.882 0.165 1.428 0.338 0.859 

2008 1.379 0.820 0.164 1.400 0.324 0.834 

2009 1.211 0.821 0.162 1.421 0.307 0.802 

2010 1.365 0.804 0.163 1.366 0.320 0.820 

2011 1.461 0.766 0.162 1.360 0.321 0.832 

2012 1.587 0.789 0.166 1.301 0.339 0.853 

2013 1.785 0.776 0.164 1.355 0.356 0.906 

Zdroj: SHMÚ, 2014 

Celkové emisie z poľnohospodárskych pôd boli  5.342 Gg   N2O v roku  2013. Emisie klesli oproti 
roku  1990 o 47%. 

Prieskum vzorky poľnohospodárskych  podnikov v AE záväzku ( VÚEPP, EuroConsulting s.r.o., 2010) 
zistil zníženie hnojenia priemyselnými dusíkatými hnojivami v SR celkovo o  20  %.  Hnojenie 
organickými hnojivami sa zvýšilo o 10 %.  Priemerná spotreba organických hnojív sa po prijatí záväzku 
AEP pohybovala v priemere okolo 14,38 t/ha pôdy . V  SR bola priemerná spotreba priemyselných 
dusíkatých hnojív na ornej pôde v AEP 59 kg čistých živín/ha.   

Úplné vylúčenie priemyselných hnojív bolo u podopatrení Základná podpora na TTP,  Ekologické 
poľnohospodárstvo, Ochrana biotopov TTP a Ochrana biotopov vtákov na TTP. Ostatné podopatrenia 
prispeli  k redukcii priemyselných hnojív. 

V porovnaní     s celkovým     objemom     skleníkových     plynov     emitovaných     do     ovzdušia 
z poľnohospodárskej pôdy  bol predpoklad  množstva ušetrených emisií 48% celkového objemu v 
roku 2007 a v roku 2009 je to až 64%  (VÚEPP, EuroConsulting s.r.o.,2010.) 

Zatrávňovanie a realizácia protieróznych opatrení na ornej pôde  prispeli k priamemu viazaniu CO2  
na výmere 24 739 ha. 
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4. ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A PODPORA DIVERZIFIKÁCIE VO 

VIDIECKYCH EKONOMIKÁCH 

Dosahový ukazovateľ 1: Čistá pridaná hodnota 

Kvantifikovaný príspevok osi 3 k rastu pridanej hodnoty bol vo výške 11,58 mil. EUR (17,39 mil. v PPS). 
Pri stanovenej cieľovej hodnote na úrovni 12,1 mil. EUR došlo teda k naplneniu uvedeného ukazovateľa 
dosahu na 95,7%, čo možno považovať za relatívne pozitívny účinok. 

Dosahový ukazovateľ 2: tvorba zamestnanosti 
 

Ukazovateľ Cieľ 2013 K 31.12.2015 Plnenie 

Vytvorené pracovné miesta*, z toho 678  842,5 124,3% 

cestovný ruch  568,5  

remeselná výroba  5  

maloobchod  77  

výroba obnoviteľnej energie  56  

iné  136  
Zdroj: Výročná správa o pokroku k PRV SR 2007-2013 za rok 2015 
* opatrenia 311, 313 + Leader 

Celkovo bolo vytvorených 842,5 hrubých pracovných miest na vidieku. Najvyšší nárast bol dosiahnutý 
v dôsledku diverzifikácie poľnohospodárskych činností, a to najmä v cestovnom ruchu. Počet 
vytvorených pracovných miest a s tým súvisiaca úroveň naplnenia uvedeného dosahového 
ukazovateľa svedčí o pozitívnom prínose zrealizovaných aktivít k tvorbe zamestnanosti.  

 
Vplyv projektov LEADER na tvorbu pracovných miest  

Podporova
né činnosti 

Počet podpor. 
projektov 

Plán. počet 
vytvorených 
HPM 

Skutočný 
poč. 
vytvorených 
HPM 

Vyplatené 
celkom (v €) 

Priem. 
veľkosť 
projektu (v 
€) 

Priem. 
suma na 1 
HPM 
(v €) 

 
311 

17 29,5 
9 

(- 20,5) 
1 520 668 89 462 168 984 

313 (A) 80 45 
15,5 

(-29,5) 
3 166 270 39 578 204 275 

313 (B) 66 NA* 18*** 2 256 905 34 195 125 383 

331 91 NA NA 1 957 361 21 509 NA 

321 768 NA 30*** 26 817 925 34 919 -** 

322 634 NA 5*** 22 303 656 35 179 -** 

421 54 NA 21*** 2 656 567 49 195,70 126 503 

431 29 NA 72 12 028 575 414 778 167 063 

Spolu 1739  - 170,5*** 60 679 352 - - 

*Údaj sa nesleduje v rámci systému monitoringu PPA 
**Sledované údajov je nerelevantné 
***nezodpovedá HPM 

V rámci opatrenia 421 (spolupráca) bolo vytvorených 21 pracovných miest. Boli to však len pracovné 

miesta vytvorené na obdobie realizácie projektov, vo veľkej miere v oblasti zabezpečenia administrácie 

projektov (administrátor, účtovník a pod.). V oblasti diverzifikácie ekonomických činností na vidieku 
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(opatrenie 311) bolo vytvorených 9 pracovných miest. V oblasti podpory vidieckeho cestovného ruchu 

(opatrenie 313, A) bolo vytvorených 15,5 pracovných miest. 

Prístup LEADER prispel k zlepšeniu kvality života na vidieku prostredníctvom tvorby pracovných miest 
prostredníctvom troch kategórií opatrení. V opatrení 41, prostredníctvom, ktorého boli 
implementované opatrenia 311, 313, 321, 322, 331 bolo spolu vytvorených 77,5 pracovných miest 
(priamo a nepriamo); v opatrení 421 bolo vytvorených 21 pracovných miest (priamo) a opatrení 431 
bolo v rámci kancelárií 29 MAS vytvorených 72 pracovných miest. Príspevok prístupu LEADER 
k naplňovaniu cieľov na úrovni programu je pozitívny.   

 

7.2 Vyváženosť opatrení v rámci programu  

Vzájomná vyváženosť opatrení v rámci programu je určená rozpočtom verejných prostriedkov, ktorý 
zodpovedá hierarchii cieľov a zvolenej stratégii programu pre každú os. Tomu zodpovedali aj 
dosiahnuté výstupy ako aj výsledky jednotlivých opatrení. V prevažnej miere boli plánované cieľové 
hodnoty pre výstupy a výsledky dosiahnuté.  

Opatrenia osi 1 vzájomne prispeli k cieľu osi 1 hlavne v oblasti modernizácie poľnohospodárskej 
prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov. V oblasti zvyšovania pridanej hodnoty 
opatrenia nevyužili svoj potenciál, nakoľko bol dosiahnutý nízky rast HPH. Vzájomnú synergiu opatrení 
osi 1 vo vzťahu k sledovanému cieľu oslabuje opatrenie 125. Projekty pozemkových úprav prispievajú 
hlavne k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pôde, čo nemá zo strednodobého hľadiska vplyv na 
zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov. Čo sa týka opatrení v oblasti 
vzdelávania a poradenstva, je potrebné ich udržať na súčasnej úrovni, a to napriek tomu, že zdroje 
neboli plne vyčerpané. 

V rámci osi 2 vybrané opatrenia vzájomne prispeli k zlepšeniu životného prostredia a krajiny. Avšak 
príspevok opatrenia LFA k hlavnému cieľu osi 2 je ťažko merateľný, primárne sa opatrenie prejavuje 
v ekonomických výsledkoch hospodárenia podporených podnikov. Pozitívny vplyv opatrení 211/212 
na biodiverzitu sa nepotvrdil.  

Kombinácia opatrení osi 3 prispela k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach a k diverzifikácii 
vidieckej ekonomiky najmä prostredníctvom tvorby pracovných miest, zvyšovania atraktivity 
vidieckeho územia, ako aj z pohľadu ekonomického rastu. Po opatreniach v oblasti infraštruktúry obcí 
(321 a 322) bol veľký dopyt. Z hľadiska lepšej vyváženosti a udržania, resp. posilnenia uvedených aktivít 
je do budúcnosti potrebné smerovať podporu najmä cez prístup Leader a zamerať sa na udržanie 
existujúcich a vytváranie nových partnerstiev. 

Z hľadiska vzájomnej vyváženosti verejných prostriedkov k plánovaným výstupom sú opatrenia osi 4 
LEADER hodnotené ako nevyvážené z pohľadu tvorby pracovných miest. Vzhľadom na cieľovú hodnotu 
počtu vytvorených pracovných miest sa výška verejných zdrojov v kombinácii s nevhodným 
prerozdelením verejných zdrojov medzi aktivity súkromného a verejného sektora ukázala ako 
nepostačujúca. Naopak opatrenia 321, 322, 331, 421 realizované prostredníctvom LEADER dosiahli 
stanovené výsledky a výstupy a to efektívnejšie ako pri ich priamej implementácií (mimo LEADER), čo 
svedčí o vyváženosti opatrení osi 4 pre oblasť verejného sektora v aktivitách obnovy a rozvoja obcí, 
zlepšovania základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo ako aj pre oblasť tretieho sektora v aktivitách 
vzdelávanie a informovanie, či rozvoja spolupráce.  

Medzi prioritami programu bola identifikovaná nevyváženosť medzi zdrojmi alokovanými na 
modernizáciu poľnohospodárskych podnikov (os 1) a opatreniami podporujúcimi tvorbu 
zamestnanosti v osi 3 (diverzifikácia poľnohospodárskych aktivít a rozvoj vidieckeho turizmu). V rámci 
osi 3 bol alokovaný dostatočný objem finančných prostriedkov, avšak hodnotenie preukázalo, že lepšiu 
vyváženosť v rámci osi by prinieslo efektívnejšie zacielenie prostriedkov do menších projektov (najmä 
v oblasti cestovného ruchu, remeselnej výroby a pod.) najmä pre malé a stredné podniky (okrem 
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oblastí, ktoré sú relevantné najmä pre väčšie poľnohospodárske podniky, napr. prevádzka 
bioplynových staníc).   

 

Plnenie hlavných cieľov NSP RV SR 2007-2013 

Ciele jednotlivých osí 1-4 PRV SR 2007-2013 sú totožné s cieľmi NSP RV SR 2007-2013.  Z toho dôvodu 
hodnotenie plnenia cieľov NSP RV SR 2007-20013 je totožné s hodnotením plnenia cieľov PRV SR 2007-
2013, ktoré je podrobne popísané vyššie. 
 

7.3 Závery a odporúčania vyplývyjúce z hodnotenia opatrení  

Slovensko je vidiecka krajina s rozlohou vidieckych regiónov až 95,8% z celkovej rozlohy územia a s 
88,5% obyvateľmi žijúcich vo vidieckych regiónoch (Buchta, 2012). Z tohto hľadiska je Program rozvoja 
vidieka pre budúcnosť Slovenska najvýznamnejším rozvojovým nástrojom. 

Slovenský vidiek nevyhnutne potrebuje dlhodobú stratégiu rozvoja vidieka vrátane poľnohospodárstva 
a lesníctva. Stratégia by mala zohľadňovať špecifiká slovenského vidieka, poľnohospodárstva 
a lesníctva. Veľkosť poľnohospodárskych podnikov, ich manažment a zamestnanecká štruktúra ako aj 
ich umiestnenie v rámci krajiny prinášajú Slovensku jedinečné príležitosti, ktoré ak sú správne 
transformované do programu môžu pomôcť nielen zvýšeniu konkurencieschopnosti samotných 
farmárov ale aj rozvoju svojho širšieho vidieckeho okolia. 

S ohľadom na špecifiká Slovenska by bolo zaujímavé zvážiť „dvojcestnú“ politiku s odlišným prístupom 
k veľkým farmám najmä družstevného typu a k vznikajúcim menším farmám rodinného typu.     

Zatiaľ čo väčšie farmy by mali využívať najmä inovatívne finančné nástroje revolvingového typu 
a nástroje typu „Fond rizík“ menšie farmy by mali profitovať z grantových podpôr v oblasti výroby a 
spracovania produktov s vyššou pridanou hodnotou, vzájomnej spolupráce pri odbyte a marketingu 
týchto produktov a neposlednej miere aj v oblasti diverzifikácie vo vidieckom cestovnom ruchu. 
Diverzifikácia môže byť zaujímavá aj pre veľké poľnohospodárske podniky nie však v oblasti 
cestovného ruchu ale napr. v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) alebo 
projektov reštrukturalizácie výroby v areáloch zdevastovaných hospodárskych dvorov (tzv. hnedých 
parkov), ktoré sa nachádzajú na okraji takmer každej obce Slovenska. 

Prednosť v podpore by pred individuálnymi žiadateľmi mali dostať už vytvorené odbytové organizácie 
výrobcov alebo iné partnerstvá, ktoré preukázali svoju životaschopnosť v predchádzajúcom období.  

Implementácia PRV 2007-2013 ukázala najväčšie rezervy v riadení celého cyklu programu. Priestor na 
zlepšenie je v oblasti plánovania a kvalitnej prípravy výziev vrátane ich nastavenia v zmysle cieľov 
programu, dodržiavania harmonogramu výziev spolu s rovnomernejším rozložením výziev a alokácií 
počas celého obdobia. Na druhej strane nedodržiavanie časových lehôt stanovených vo výzve, rušenie 
výziev a ich časté zmeny nepôsobia dôveryhodne pre žiadateľov a beneficientov.  

V tejto súvislosti by RO a PPA mali lepšie využívať NSRV na včasnú informovanosť žiadateľov 
a beneficientov. 

Je dôležité venovať zvýšenú pozornosť prísnemu ale korektnému výberu projektov. Len skutočne 
kvalitné projekty a kvalitní žiadatelia môžu priniesť rozvojové impulzy slovenskému vidieku.  

Je potrebné pochopiť, že aj keď žiadateľ nemá právny nárok na dotáciu, zmluva medzi PPA 
a žiadateľom by mala zostať vyváženým právnym dokumentom pre obe zmluvné strany. V každom 
právnom vzťahu sa v reálnom živote riešia problémy najskôr dohodou a preto je potrebné zvážiť 
okamžité odstupovanie od zmlúv v prípade zmluvného porušenia zo strany žiadateľa.  

V procese implementácie projektu by projektoví manažéri a kontrolóri PPA mali maximálne vychádzať 
v ústrety žiadateľom a pomôcť im riešiť situácie, ktoré život v rámci projektov prináša samozrejme 
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v zmysle slovenského a európskeho práva. Na druhej strane v prípade zistenia podozrenia z podvodu 
by mali upovedomiť relevantné orgány.  

Do budúcna je potrebné zavádzať jednoduchšie postupy vrátane jednotkových cien, paušálov alebo 
verejného obstarávania. RO by mal zvážiť predkladanie žiadostí a komunikáciu so žiadateľom 
elektronicky čím by sa celý proces podstatne zjednodušil.  

 

OS 1: ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO 

HOSPODÁRSTVA 

111 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 

Charakter slovenského poľnohospodárstva do značnej miery ovplyvňuje niektoré výstupy dosiahnuté 
prostredníctvom implementácie opatrenia zameraného na odborné vzdelávanie a informačné aktivity, 
konkrétne počet účastníkov a ich zloženie z hľadiska pohlavia, veku, sektorového zaradenia a pod. Ide 
napr. o veľkostnú štruktúru poľnohospodárskych fariem na Slovensku, kde stále prevažujú najmä veľké 
podniky, družstvá s veľkým počtom zamestnancov. Tie majú často záujem zapájať sa aj opakovane do 
vzdelávacích aktivít. Medzi ďalšie charakteristiky, ktoré vplývali najmä na štruktúru účastníkov 
vzdelávacích a informačných aktivít z hľadiska pohlavia a veku patrili nepriaznivá veková štruktúra 
pracovníkov v poľnohospodárstve (až 75% vo vekovej kategórii nad 40 rokov) a veľký podiel mužov 
pracujúcich v poľnohospodárskom sektore (približne 75%), ktorí mali najsilnejšie zastúpenie medzi 
účastníkmi. Aj z toho dôvodu sa vzdelávacích aktivít zúčastňovali prevažne muži a tiež osoby vo vekovej 
kategórii nad 40 rokov. Zároveň však treba dodať, že aj napriek uvedeným skutočnostiam bola 
štruktúra účastníkov v porovnaní s tendenciami v poľnohospodárskom sektore priaznivejšia, nakoľko z 
celkového počtu účastníkov vzdelávacích aktivít bola takmer jedna tretina žien (27%) a čo sa týka veku, 
účastníci do 40 rokov mali až 32%-né zastúpenie.  

Z hľadiska tematického zamerania je vzdelávanie potrebné orientovať na praktické potreby subjektov 
v pôdohospodárstve. Oblasť vzdelávania musí reflektovať na zmeny, ktorým sektor čelí a mala by 
reagovať na nové trendy, ktorými je napríklad medziodvetvová spolupráca (IKT, odpadové 
hospodárstvo, energetika, logistika a pod.), prípadne aj nadnárodná spolupráca a výmena poznatkov 
medzi poľnohospodármi. Európa ide v súčasnosti smerom spolupráce, čo sa prejavuje aj v oblasti 
vzdelávania. Do popredia vstupuje prepájanie vzdelávania s výskumom aj poradenstvom.  

Z tematického hľadiska je tiež dôležité, aby bolo vzdelávanie aj naďalej poskytované aj v rámci 
špecifických tém zameraných na priame podpory a krížové plnenie, pričom v tejto oblasti je potrebné 
realizovať školenia lektorov. Tým sa zjednoduší a zefektívni prenos vedomostí priamo z PPA, resp. z 
iných orgánov štátnej správy (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Štátna 
veterinárna a potravinová správa SR a pod.), nakoľko jednotlivé pracoviská a organizácie, ktoré majú 
najlepšie informácie a znalosti z danej problematiky, sú kapacitne veľmi vyťažené.  

Výber účastníkov vzdelávania zo strany žiadateľov prebiehal predovšetkým za využitia vlastných a 
dostupných databáz žiadateľov, v ktorých sa vyskytujú prevažne aktívne podniky, ktoré majú záujem o 
rozvoj schopností a vedomostí svojich zamestnancov a vzdelávacích aktivít sa často zúčastňujú aj 
opakovane, o čom svedčí nižší podiel jedinečných účastníkov z celkového počtu absolventov 
vzdelávania. V súčasnosti neexistuje národná databáza subjektov, na základe ktorej by mohlo byť 
oslovené širšie spektrum potenciálnych účastníkov (SHR, malé podniky, menej aktívne podniky z 
hľadiska účasti na podobných aktivitách) a vzdelávanie by tak malo širší záber na subjekty v 
poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve. Za účelom sprístupnenia vzdelávania širšej 
skupine účastníkov sa odporúča nábor prostredníctvom médií a podobných kanálov, ale využiť v 
tomto ohľade je potrebné aj Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR), ktorá taktiež disponuje svojimi 
databázami. V súvislosti s tým by bolo tiež vhodné koordinovať vzdelávacie aktivity s aktivitami NSRV 
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SR, aby nedochádzalo k ich opakovaniu, ale naopak, aby boli realizované aktivity nad rámec aktivít 
NSRV SR. 

Čo sa týka výziev na dané opatrenie, tak aj napriek tomu, že výzvy boli vyhlasované priebežne počas 
celého programového obdobia a jednotlivé podniky tak mali prostredníctvom štyroch výziev možnosť 
prístupu ku vzdelávaniu, do budúcna je potrebné zo strany Riadiaceho orgánu zvážiť možnosť 
vyhlasovania otvorených výziev na začiatku programového obdobia, aby tak bolo možné dosiahnuť 
maximálnu úroveň kontrahovania a následne aj čerpania. Aj pri takomto systéme výziev je však 
potrebné priebežne kontrolovať kvalitu poskytovateľov vzdelávania a navrhovaných obsahových 
námetov vzdelávacích aktivít, aby sa zamedzilo podpore takých žiadateľov, ktorí boli vytvorení pred 
začatím implementácie opatrenia najmä za účelom získania podpory, a zároveň aby sa eliminovali 
umelo vytvorené vzdelávacie aktivity bez pridanej hodnoty pre účastníkov. V súvislosti s tým by bolo 
tiež vhodné uskutočňovať hodnotenie kvality poskytnutých vzdelávacích a informačných aktivít 
samotnými účastníkmi po ich absolvovaní, aby bol prístup ku spätnej väzbe a pripomienkam, či už 
pozitívnym alebo negatívnym, ktoré by následne žiadateľ zohľadnil pri organizácii ďalších aktivít 
podobného typu.  

 
114 Využívanie poradenských služieb 

Z analýzy opatrenia vyplynulo, že poradenstvo je pre subjekty pôsobiace v pôdohospodárstve 
dôležité, je oň zo strany poľnohospodárov aj obhospodarovateľov lesa záujem a v určitých prípadoch 
môže pomôcť k zníženiu výskytu porušení podmienok krížového plnenia. Vplyv poradenstva na výskyt 
porušení uvedených podmienok bol dokázaný len v prípade stredných podnikov od 30 ha do 500 ha a 
od 10 VDJ do 500 VDJ, ktoré boli úspešnejšie v porovnaní s podnikmi bez poradenstva. Pri veľkých 
podnikoch sa miera porušení vyrovnávala a podniky s poradenstvom dosahovali skôr horšie výsledky. 

Aby teda bolo poradenstvo účinné a viedlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti a celkovej výkonnosti 
hospodárenia jednotlivých podporených podnikov, musí pôdohospodársky poradenský systém oproti 
programovému obdobiu 2007-2013 prejsť určitými zmenami, ktoré budú viesť k jeho posilneniu a 
zefektívneniu. V súčasnej podobe je poradenstvo orientované na jednoduchý prenos poznatkov v 
oblasti zákonných požiadaviek a noriem, zatiaľ čo potreby pôdohospodárov sú orientované najmä na 
produkčné ukazovatele a riešenie praktických problémov.  

Jedným z najdôležitejších článkov správne fungujúceho poradenského systému je vysoká kvalita 
poradcov. Tú je potrebné podporiť prostredníctvom pravidelného vzdelávania poradcov, ktoré bude 
reflektovať na potreby samotných pôdohospodárov, a teda na potreby praxe. Poradca musí byť 
schopný posúdiť všetky aspekty pôdohospodárskej činnosti, počínajúc od vstupov, oblasti trhu a 
predaja produkcie, až po faktory ovplyvňujúce ziskovosť farmy. Poradcovia sú stále viac zapájaní do 
rozvoja celého sektora. Z toho dôvodu musí byť poskytované poradenstvo interaktívnejšie, poradca by 
mal flexibilne reagovať na zmeny v sektore a musí zároveň vyhľadávať stále nové informácie, s čím 
súvisí tiež prepojenie na výskum, inovácie a interdisciplinárna spolupráca. Významným aspektom v 
tomto zmysle je tiež spolupráca s inými poradcami, ktorí majú v určitých špecifických oblastiach viac 
skúseností. Poradca by mal tiež fungovať ako tzv. „inovačný broker“ pre oblasť výskumu a inovácií, aby 
tak uľahčoval prienik nových poznatkov na verejnosť a najmä smerom do praxe. 

Kvalita poradcov môže byť zabezpečená aj stanovením prísnych kritérií na výber poskytovateľov 
poradenských služieb. Dôležitú úlohu tu zohráva aj certifikácia poradcov u poverených organizácií, 
výstupom ktorej je certifikát ako doklad o spôsobilosti poskytovať poradenské služby a následne zápis 
do centrálneho registra poradcov.  

Analýzou opatrenia sa ďalej preukázalo, že je potrebné poskytovať poradenstvo v rámci oveľa širšieho 
spektra tém než je samotné krížové plnenie a s tým súvisiace požiadavky a normy. Zo strany 
pôdohospodárskej praxe je dopyt skôr po individuálnom špecializovanom poradenstve, ktoré je 
aplikované na konkrétny podnik a na riešenie špecifických problémov, ktorým čelí. Poradenstvo 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

553 

poskytované priamo v teréne, ktoré je zároveň šité na mieru, by malo zahŕňať spôsoby zvyšovania 
konkurencieschopnosti, ale aj oblasť spolupráce a prenos poznatkov a inovácií do praxe, čím sa tiež 
zefektívni spolupráca medzi sférou výroby a výskumu. Dôležité je tiež poskytovanie poradenstva na 
pravidelnej báze, čím sa buduje systém dlhodobej spolupráce a dôvery medzi poradcom a jeho 
klientom, ktorý následne môže viesť k zvýšeniu hospodárskej výkonnosti a optimalizácii výkonu 
podniku prijímajúceho poradenstvo.  

V súvislosti s rozšírením tematického záberu poradenstva je tiež nevyhnutná podrobná analýza potrieb 
pôdohospodárov a identifikácia oblastí, kam bude potrebné poradenstvo smerovať. Tým sa rozšíri 
okruh tém aj na špecifické oblasti, ktorým sa však v súčasnosti nevenuje veľké množstvo odborníkov, 
a preto bude potrebné vyškoliť poradcov v nových oblastiach a témach.  

Do budúcnosti by z pohľadu EK mohlo byť zaujímavé rozšíriť poradenstvo aj z hľadiska cieľovej skupiny 
prijímateľov, ktorými by okrem poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa mohli byť aj 
potravinárske podniky, prípadne mladí farmári, ktorí najmä v začiatkoch potrebujú usmernenie a 
odborné rady týkajúce sa ich činnosti, ďalej aktéri rozvoja vidieka, obce, malé a stredné podniky a pod.  

Všeobecným odporúčaním smerom k implementácii opatrenia v budúcom období je úprava metodiky 
v súvislosti s meraním výsledkov a dosahov. Ukazovatele hrubej pridanej hodnoty a produktivity práce, 
ktoré boli použité pri opatrení 114 sa ukázali ako nevhodné v súvislosti s meraním výsledkov a dosahov, 
nakoľko ich ovplyvňuje množstvo iných faktorov a čistý vplyv samotného opatrenia na tieto 
ukazovatele nie je možné preukázať.  

Okrem toho je potrebné zo strany Riadiaceho orgánu zlepšiť manažment výziev, keďže v programovom 
období 2007-2013 boli vyhlásené dve výzvy, prvá v trvaní takmer 14 mesiacov a druhá v trvaní 11 dní. 
V budúcnosti je potrebné odstrániť podobné disproporcie a žiadateľom poskytnúť primeraný čas na 
podanie žiadosti.  

 
121 Modernizácia fariem 

Opatrenie 121 prispelo k plneniu viacerých cieľov. Na úrovni podnikov viedlo k zvýšeniu hrubej pridanej 
hodnoty, ziskov, výsledkov hospodárenia z hospodárskej činnosti, ale aj zamestnanosti. Na druhej 
strane opatrenie 121 znížilo produktivitu práce, keďže nedošlo k substitúcii práce za kapitál. Opatrenie 
121 taktiež viedlo k zlepšeniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a k zlepšeniu 
poskytovania verejných statkov, zvlášť environmentálnych verejných statkov. Zvýšila sa produkcia 
zeleniny z ekologickej produkcie ako aj produktov živočíšneho pôvodu z ekologickej produkcie. 
Podporou priameho predaja sa podporila diverzifikácia príjmov poľnohospodárov, čo znižuje riziko 
podnikania v poľnohospodárstve.  

Účinnosť opatrenia 121 pre rast hrubej pridanej hodnoty, zisku, výsledku hospodárenia z hospodárskej 
činnosti a zamestnanosti však bola nízka.  

Účinnosť opatrenia na produktivitu práce bola negatívna, keďže v dôsledku opatrenia sa znížila 
produktivita práce v poľnohospodárstve.  

Opatrenie 121 bolo širokospektrálne a podporovalo aj navzájom protirečivé ciele (hrubá pridaná 
hodnota, zamestnanosť, produktivita, životné prostredie, ekologické poľnohospodárstvo, blahobyt 
zvierat, podpora najmenej rozvinutých regiónov, zmena štruktúry produkcie, podpora mladých 
poľnohospodárov, obnoviteľné zdroje energie).  

Nízka účinnosť opatrenia 121 bola aj dôsledkom snahy podporiť hlavne živočíšnu výrobu a 
špecializovanú rastlinnú výrobu, ktorých podiel v štruktúre poľnohospodárskej výroby Slovenska sa 
dlhodobo znižuje. Opatrenie 121 malo pozitívny účinok na tržby zo živočíšnej výroby ako aj na tržby z 
predaja produktov rastlinnej výroby pričom účinok na tržby z predaj produktov rastlinnej výroby bol 
negatívny. 
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Taktiež sa podporili predtým zanedbávané investície podnikov do budov, ktoré síce nemali okamžitý 
vplyv na vybrané ukazovatele, ale tieto investície podporia dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskej 
produkcie na Slovensku. 

V rámci opatrenia 121 neboli stanovené optimálne výšky podpôr. Najvyššiu účinnosť mali menšie 
projekty. Relatívne vysoká časť zdrojov opatrenia 121 sa poskytla na veľké projekty, ktoré 
nedostatočne plnili stanovené ciele. 

Veľká časť zdrojov opatrenia 121 sa presunula do vyššej spotreby prostredníctvom nárastu nákladov 
podnikov na mzdy. Tým sa znížil účinok opatrenia na hrubú pridanú hodnotu, zisk alebo výsledok 
hospodárenia. Vyššie mzdy mohli byť vyplatené riadiacim pracovníkom alebo robotníkom.  

Opatrenie 121 podporilo udržanie zamestnanosti. To znamená, že nedošlo k podstatnému 
nahradzovaniu práce kapitálom. Opatrenie 121 malo pozitívny účinok na sektory, ktoré sa najviac 
podieľajú na zamestnanosti v poľnohospodárstve. 

Problémom sú vysoké umŕtvené straty opatrenia 121, čo znamená, že nepodporené podniky realizovali 
projekty v podobnom rozsahu aj bez získania podpory. To naznačuje, že mnohé podniky sa neuchádzali 
o podporu, alebo ju nezískali v dôsledku vysokej administratívnej náročnosti projektov alebo zlého 
nastavenia výziev. Taktiež sa na Slovensku v ostatnej dobe znížili náklady na získanie úverov, takže 
mnohé podniky sa rozhodli realizovať investície bez podpory z opatrenia 121, ktoré si vyžadovali 
vysoké náklady na podanie ŽoNFP, implementovanie a monitorovanie projektu. 

V budúcnosti je potrebné zlepšiť rozdelenie zdrojov na jednotlivé témy (stroje, budovy, atď.) a sektory 
(mlieko, obilie, atď). Taktiež je potrebné optimalizovať výšku podpôr. V rámci výzvy 121 sa podporovali 
projekty, ktoré by sa realizovali aj bez podpory na komerčnej báze. Výsledkom sú vysoké umŕtvené 
náklady opatrenia 121.  

Taktiež je potrebné lepšie rozdelenie výziev podľa cieľov, ktoré majú dosiahnuť. Pri výzvach, ktorých 
cieľom je podporiť konkurencieschopnosť, je potrebné klásť dôraz na inovácie, ktoré majú pozitívny 
multiplikatívny efekt aj na ostatné podniky v odvetví.  

Projekty, ktoré podporujú hlavne zamestnanosť by mali byť cielené hlavne do najmenej rozvinutých 
regiónov Slovenska.  

Väčší dôraz by sa mal klásť na podporu malých podnikov, ktoré nie sú schopné získavať na komerčnom 
trhu zdroje na svoj rozvoj. Veľkosť výšky podpory a zameranie podpôr je potrebné prispôsobiť aj týmto 
podnikom.  

Pri podpore spracovania a odbytu treba klásť dôraz na celú vertikálu (vstupy - prvovýroba – 
spracovanie – odbyt) a podporiť hlavne tie podniky, ktoré sú schopné zabezpečiť vertikálnu kooperáciu 
v rámci celej vertikály. 

V budúcnosti je nevyhnutné klásť dôraz aj na využívanie synergického efektu viacerých druhov podpôr. 
V rámci opatrení 123 a 121 takýto synergický efekt nenastal. Dôvodom bolo zlé nastavenie podpôr ako 
aj výšok podpôr.  

Odporúča sa podporovať projekty, ktoré vedú k výraznejším pozitívnym efektom vo forme tvorby 
verejných statkov a ktoré majú výraznejšie pozitívne externality (tvorba pracovných miest, obnoviteľné 
zdroje, ochrana životného prostredia, klimatické zmeny a biodiverzita). 

 
122 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 

Spôsob implementácie opatrenia 122 možno charakterizovať ako vyhovujúci a vhodne nasmerovaný k 
naplneniu očakávaných výstupov.  

Počet subjektov prijímajúcich podporu bol o 83 % vyšší - celkovo bolo podporených 365 subjektov. 
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Stanovený cieľ „celkový objem investícií“, nebol dosiahnutý a naplnil sa iba na 87,5 %. Z plánovaného 
objemu investícií 82 mil. Eur sa zrealizovali projekty iba za necelých 72 mil. Eur.  

K lepšej implementácii opatrenia by prispelo vyhlásenie viacerých výziev ako dve v proporcionálnejšej 
časovej schéme. Rovnako ako lepší manažment čerpania alokovaných finančných zdrojov, keďže 
záujem o toto opatrenie evidentne prevyšoval finančnú alokáciu a aj napriek tomu vzniklo značné 
finančné nedočerpanie alokovaných zdrojov. 

Záujem podporených subjektov o tri hlavné smery podpory bol výrazne asymetrický: Investície do 
strojov a zariadení - 88% projektov, Investície do výstavby zariadení - iba 5 % projektov a Informačné 
technológie - iba 6% projektov.  

V tejto súvislosti možno skonštatovať ešte jeden zaujímavý fakt a to, že lesnícke podnikateľské subjekty 
sa spontánne viac sústredili na aktivitu „Investície do techniky a technológií“, kde celkom logicky 
očakávali že investovanie do moderných a ekologicky prijateľných výrobných prostriedkov bude mať 
priamy dosah na ekonomickú efektívnosť, produktivitu práce a zredukuje represie za poškodzovanie 
prírodného prostredia, či zvýši ergonomický a sociálny komfort zamestnancov. V konečnom dôsledku 
takáto asymetria v napĺňaní troch cieľov priniesla najvyšší ekonomický a ekologický efekt 
implementovaného opatrenia 122.  

Opatrenie 122 splnilo stanovený cieľ a prispieť k zvýšeniu hospodárskej hodnoty lesného majetku. 
Stanovené hypotézy pre posudzovanie vplyvu opatrenia 122 na lesné hospodárstvo priniesli dosť 
jednoznačné závery, ktoré možno charakterizovať nasledovne: 

Opatrenie prispelo k rastu príjmov subjektov neštátnych vlastníkov lesov, ktorí získali túto investičnú 
podporu.  

Poskytnutá investičná podpora pozitívne ovplyvnila diverzifikáciu tovarov a služieb produkovaných 
neštátnymi lesníckymi subjektami. 

Opatrenie prispelo k zvýšeniu trhových príležitosti a posilnilo prístup podporených lesných podnikov 
(subjektov) na trh.  

Súhrnne sa testovaním hypotéz potvrdilo, že opatrenie významnou mierou prispelo k zvýšeniu 
hospodárskej hodnoty podporených neštátnych lesníckych subjektov.  

Súčasne sa prostredníctvom dotazníkovej metódy a diskusiou vo Fókusovej skupine lesné 
hospodárstvo potvrdila vysoká akceptácia opatrenia 122 v lesníckej komunite, lebo bez tejto 
investičnej podpory by lesnícke subjekty nemali šancu zvyšovať hospodársku hodnotu lesného 
majetku. V súvislosti s dôležitosťou investičnej podpory v rámci opatrenia 122 odzneli vo Fókusovej 
skupine lesné hospodárstvo ešte dve mimoriadne dôležité informácie.  

 Tým že lesné hospodárstvo mohlo využiť investičné prostriedky z PRV, mohlo svoje ušetrené 
investičné prostriedky nasmerovať do tých oblastí kde sa investície PRV použiť nedali a súčasne 
mohli viac financií investovať do samotného trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. 

 Prijímatelia podpory v rámci Opatrenia 122 sa však kriticky vyjadrili k vymedzeniu oprávnených 
žiadateľov o podporu. Oprávnenými žiadateľmi boli iba subjekty vlastniace či spravujúce les, 
ale v neštátnom lesníckom sektore väčšinu služieb v ťažbe, približovaní, manipulácii a v odvoze 
dreva vykonávajú dodávateľské firmy, ktoré les nevlastnia a tak neboli oprávneným 
žiadateľom. Čo nepriamo postihuje vlastníkov lesov, lebo oni sú závislí na technike a 
technológiách dodávateľov služieb. Preto sa toto opatrenie nedalo v plnom rozsahu využiť pre 
potreby neštátneho lesníckeho sektora. To treba v budúcnosti zmeniť. 

Na základe analyzovania všetkých aspektov implementácie a výsledkov opatrenia 122 možno pre 
budúce obdobia definovať nasledovné odporúčania: 

1. Pokračovať v takomto type opatrenia aj v budúcich programovacích obdobiach, keďže takéto 
opatrenie výrazne posilňuje investičné kapacity neštátnych lesníckych subjektov. 
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2. Opatrenie by však v budúcnosti malo byť viac sústredené na investovanie do techniky a 
technológií, ktoré zvyšujú produktivitu práce, ale súčasne zlepšujú aj ekologické parametre 
používanej techniky. 

3. Časť finančných zdrojov by mala byť alokovaná nie len pre vlastníkov a správcov lesného 
majetku, ale aj pre podnikateľské subjekty výhradne poskytujúce služby v hlavných lesníckych 
činnostiach pre neštátny lesnícky sektor (mechanizmy pre ťažbu a približovanie dreva). 
Nakoľko značná časť, najmä menších vlastníkov lesa nemá vlastné výrobné kapacity a činnosti 
vo svojich lesoch si objednáva v externom prostredí ako službu. 

4. Neštátny lesnícky sektor by mal záujem, aby v ďalších programovacích obdobiach boli pri 
takomto opatrení oprávnenými aj náklady na výstavbu alebo rekonštrukciu „nehnuteľností 
slúžiacich správe a prevádzke lesného majetku“ t.j. najmä na investovanie do lesovní a 
administratívnych objektov vlastníkov a správcov lesov (lesné správy), keďže tieto objekty sú 
často nie v ideálnom stave a pre nutnosť investovať do samotných lesníckych činností si 
vlastníci lesov nevedia nagenerovať dostatok voľných zdrojov na rekonštrukcie či výstavu 
takýchto objektov. 

 
123 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva 

Poskytnutá podpora z opatrenia 123 mala pozitívny účinok na rast pridanej hodnoty, zisku pred 
zdanením, hospodárskeho výsledku z hospodárskej činnosti, produktivity práce ako aj na tvorbu 
pracovných miest v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby a produktov lesného 
hospodárstva.  

Účinnosť podpory 123 bola vyššia u potravinárskych podnikov ako u poľnohospodárskych podnikov. 
Poľnohospodárske podniky, ktoré boli podporené aj z opatrenia 121 dosiahli nízky nárast HPH. Tieto 
podniky nevyužili synergický efekt dvoch zdrojov podpôr na pozitívny nárast výsledkových 
ukazovateľov podnikov. Spoločný účinok opatrenia 121 a 123 bol nízky a neviedol k relevantnému 
nárastu konkurencieschopnosti podnikov.  

Opatrenie 123 malo pozitívny účinok na zamestnanosť vo väčšej miere ako na produktivitu práce. 
Neviedlo k nahradzovaniu práce kapitálom, ale udržiavalo niektoré produkčné aktivity podnikov, ktoré 
by bez podpory zanikli. 

Podporené lesné podniky predstavovali iba 14% podiel na celkovom počte podporených subjektov. Z 
toho dôvodu opatrenie 123 minimálne prispelo k podpore investícií do spracovania obnoviteľných 
zdrojov energie (3,3% podiel na celkových verejných výdavkov).  

Účinnosť opatrenia 123 na konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom rastu hrubej pridanej 
hodnoty, zisku pred zdanením, produktivity práce alebo výsledku hospodárenia bola nízka z viacerých 
dôvodov. Opatrenie 123 v prvom rade nepodporovalo len konkurencieschopnosť, ale aj zamestnanosť 
a taktiež malo aj dlhodobý pozitívny vplyv na kvalitu produkcie, životné prostredie, pracovné 
podmienky, obnovu kapitálového vybavenia ako aj na budovanie odbytových kanálov. V druhom rade 
nízka účinnosť opatrenia 123 je dôsledkom nastavenia výziev, keďže sa podporovali podniky, ktoré by 
investovali v podobnom rozsahu aj bez projektovej podpory z opatrenia 123. Po tretie, mnohé podniky 
investovali bez projektovej podpory z opatrenia 123 kvôli vysokej administratívnej náročnosti 
podávania projektov. Problémy s nastaveniami výziev a vysokou administratívnou náročnosťou sa 
premietli do vysokých umŕtvených nákladov opatrenia 123, ktoré dosiahli 74% pre poľnohospodárske 
podniky a 58% pre potravinárske podniky. Podporené podniky taktiež podstatne navýšili mzdové 
výdavky v porovnaní s podobnými podnikmi, ktoré podporu nedostali. To je tiež signálom 
neoptimálneho nastavenia opatrenia 123, keďže krátkodobé zvýšenie miezd v podporených podnikoch 
svedčí skôr o plytvaní verejných zdrojov ako o podpore konkurencieschopnosti podnikov.  
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Je potrebné zlepšiť rozdelenie zdrojov na jednotlivé témy a sektory. Taktiež je potrebné optimalizovať 
výšku podpôr a podporovať projekty, ktoré by na čisto komerčnej báze bez projektovej podpory neboli 
realizované. 

Taktiež je potrebné lepšie rozdelenie výziev podľa cieľov, ktoré majú dosiahnuť. Pri výzvach, ktorých 
cieľom je podporiť konkurencieschopnosť, je potrebné klásť dôraz na inovácie, ktoré majú pozitívny 
multiplikatívny efekt aj na ostatné podniky v odvetví a prinášajú nové technológie, produkty a spôsoby 
marketingu a predaja, ktoré sa potom šíria k ostatným podnikom. 

Projekty, ktoré podporujú hlavne zamestnanosť by mali byť cielené do najmenej rozvinutých regiónov 
Slovenska. Rozvojový účinok pre najmenej rozvinuté regióny Slovenska je potrebné zvýšiť 
prostredníctvom bodovacích kritérií. 

Väčší dôraz by mal byť na podporu malých podnikov, ktoré nie sú schopné získavať zdroje na komerčnej 
báze. Veľkosť výšky podpory prispôsobiť týmto podnikom.  

Pri podpore spracovania a odbytu je potrebné klásť dôraz na celú vertikálu a podporiť tie podniky, 
ktoré sú schopné zabezpečiť vertikálnu kooperáciu v rámci celej vertikály. Cieľom podpory 
potravinárskych podnikov by malo byť zlepšenie zamestnanosti a produktivity práce aj v podnikoch 
poľnohospodárskej prvovýroby. Tento aspekt v opatrení 123 nebol dostatočné zahrnutý do výziev 
prostredníctvom relevantného bodového zvýhodnenia. 

Klásť dôraz je využívanie synergického efektu viacerých druhov podpôr. V rámci opatrení 123 a 121 
takýto synergický efekt nenastal. Dôvodom bolo zlé nastavenie podpôr ako aj výšok podpôr.  

Odporúča sa podporovať projekty, ktoré vedú k výraznejším pozitívnym efektom vo forme tvorby 
verejných statkov a ktoré majú výraznejšie pozitívne externality (tvorba pracovných miest, obnoviteľné 
zdroje, ochrana životného prostredia, klimatické zmeny a biodiverzita). 

Je potrebné lepšie plánovanie opatrení a jednotlivých výziev v rámci opatrení, aby sa dosiahol 
synergický rozvojový účinok. 

 
125 Infraštruktúra, týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Pozemkové úpravy sú jediným komplexným organizačným nástrojom usporiadania pozemkového 
vlastníctva. V podmienkach SR predstavujú najdôležitejší nástroj na vysporiadanie vlastníckych 
vzťahov, ktoré sú prekážkou rozvoja trhu s pôdou. Ich význam je dôležitý aj z krajinno-ekologického 
hľadiska, z hľadiska ochrany pred povodňami, vodnou a veternou eróziou a zabezpečenia prístupu k 
pozemkom. Rozsah a tempo akým sa PPÚ riešia je nedostatočné, spôsobené zložitou metodikou pre 
realizáciu PPÚ. Z pohľadu stanovenej cieľovej výmery pre PPÚ je realizácia opatrenia finančne 
poddimenzovaná.  

Negatívom opatrenia je malá implementácia protieróznych opatrení, ako aj opatrení na ochranu bio-
diverzity,  výsadby vetrolamov, remízok, suchých poldrov, úpravy vodohospodárskych zariadení, 
obnovy mokradí a pod.  

Dlhodobo kritizovanou časťou opatrenia je stav, keď po ukončení tzv. “geodetickej “ časti – 
vysporiadaní  a vytýčení pozemkov -  sa nepostupovalo ďalej v zmysle návrhov dokumentov VZFÚ, resp. 
MÚSES. Problémom bolo, že uvedené opatrenia, osobitne výstavba ciest, ale aj vodohospodárske 
úpravy a výsadba zelene si  vyžadujú značné finančné prostriedky. S ohľadom na veľké spoločenské 
požiadavky na urýchlenie usporiadania  pozemkového vlastníctva sa preto v rámci PRV 2007- 2013 
úsilie sústredilo na  vysporiadanie pozemkov.  V ďalšom období  bude potrebné uvoľniť prostriedky na 
doriešenie navrhovaných spoločných zariadení. 

 
141 Podpora pre polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie 
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Opatrenie mnohí žiadatelia hodnotili ako veľmi pozitívne z pohľadu podpory drobných 
poľnohospodárov, ktorí nemajú toľko možností dostať sa k dotáciám ako družstvá, prípadne iné 
stredné a veľké farmy. Mnohí tiež ocenili, že v čase žiadania o podporu nemuseli byť zaregistrovaní ako 
SHR, prípadne iná právna forma, pretože tak nemusia čeliť odvodovému zaťaženiu, ktoré považujú za 
veľmi vysoké. Aj napriek tomu sa však mnohí aj v dôsledku získania podpory po ukončení projektu 
zaregistrovali ako SHR, živnosť, prípadne spoločnosť s ručením obmedzeným.  

Opatrenie má vo všeobecnosti marginálny význam v rámci súčasnej štruktúry slovenského 
poľnohospodárstva. Javí sa však ako významný nástroj podpory pri špecifických odvetviach 
poľnohospodárstva, najmä pri včelárstve, kde pomohlo k rozvoju a rozšíreniu činnosti aj napriek tomu, 
že včelári v posledných rokoch čelili viacerým nepriaznivým vplyvom, či už z hľadiska počasia, výskytu 
chorôb, prípadne situácie na trhu. Je však nevyhnutné ho zosúladiť s existujúcimi nástrojmi podpory v 
rámci spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, aby sa predišlo dvojitému 
financovaniu.  

 
142 Odbytové organizácie výrobcov 

Z výsledkov hodnotenia opatrenia 142 vyplynulo, že podpora OOV má svoje opodstatnenie, a to aj 
napriek tomu, že výsledky kvantitatívnej analýzy nepotvrdili zlepšenie ekonomickej životaschopnosti a 
konkurencieschopnosti podporených podnikov prostredníctvom nárastu hrubej pridanej hodnoty a 
produktivity práce. Aby teda bola podpora efektívna, dôležité je nastavenie určitých pravidiel, aby boli 
OOV udržateľné aj po jej ukončení.  

Prvým z významných aspektov ovplyvňujúcich fungovanie OOV je existencia riadiacich štruktúr. Z 
analýzy opatrenia vyplynulo, že pre plynulý chod činnosti OOV je nevyhnutné mať profesionálny 
manažment personálne neprepojený s jednotlivými členmi OOV, ktorý zabezpečí jej každodenné 
fungovanie. Viacero OOV fungovalo systémom, na základe ktorého niektorý z členov OOV zároveň 
riadil celú OOV, čo sa ukázalo ako jeden z hlavných rizikových faktorov. V súvislosti s tým je ďalším 
dôležitým aspektom dôvera medzi jednotlivými členmi, čo značne ovplyvňuje činnosť a chod celej 
OOV a následnej aj jej udržateľnosť. Ako efektívne sa tiež javí zakladať OOV najmä v krízových rokoch, 
kedy sa jednotliví prvovýrobcovia dokážu najlepšie spojiť v záujme jednoduchšieho umiestnenia 
produkcie na trhu za výhodnejších podmienok.  

Nemenej dôležité je tiež stanovenie jasných pravidiel fungovania a ďalšieho financovania OOV aj po 
ukončení podpory. Ako významný prvok z hľadiska udržateľnosti sa ukázala napr. potreba odvádzať 
určité percento z obratu na chod OOV. Bez nastavenia pravidiel financovania a vnútornej kontroly OOV 
nie je možné zabezpečiť jej ďalšiu udržateľnosť, a preto je nevyhnutné už od vzniku vytvoriť dobrý 
obchodný model založený na báze príspevkov od všetkých členov. OOV, ktoré si nenastavili žiadne 
pravidlá financovania, mali zväčša problémy vo svojej činnosti. 

Z hľadiska právnej formy samotnej OOV sa ako najvhodnejšie javí družstvo s hlasovacím právom 
založeným na princípe čo člen to jeden hlas. OOV je potrebné budovať postupne, pričom cieľom by v 
budúcnosti malo byť zapojenie čo najväčšieho počtu členov, prednostne malých lokálnych 
poľnohospodárov (samostatne hospodáriacich roľníkov). Čo sa týka počtu členov OOV, je vhodné 
ponechať skupinu otvorenú, s možnosťou pristúpenia ďalších členov. Aj u existujúcich OOV došlo 
postupne k vyselektovaniu členstva a k jeho ustáleniu, pričom noví členovia majú vždy možnosť 
pristúpiť po splnení podmienok danej OOV.  

Jednou z charakteristických čŕt pri realizácii opatrenia bolo, že podporu získali skôr veľké podniky 
(družstvá), u ktorých potreba spájať sa do združení s inými podnikmi nie je taká markantná ako u 
malých a stredných poľnohospodárov, u ktorých je vyjednávacia sila a možnosť presadiť si svoje záujmy 
značne nižšia. Uvedené čiastočne potvrdila aj kvantitatívna analýza (v rámci naivného porovnania 
podnikov), z ktorej výsledkov vyplynulo, že u členov OOV s jednoduchým účtovníctvom (malé podniky) 
došlo k nárastu hrubej pridanej hodnoty a produktivity práce v priebehu rokov 2006-2015. Pri 
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niektorých komoditách, ako je napríklad mlieko, však účastníci fokusovej skupiny vyjadrili názor, že 
členstvo je vhodné aj pre družstvá, pretože vyjednávacia sila OOV je ovplyvnená aj objemom 
produkcie, ktorú dokáže OOV ponúknuť odberateľom. V slovenských podmienkach je však opatrenie 
vo všeobecnosti relevantné najmä pre združovanie sa malých a stredných poľnohospodárov. 

Z hodnotenia ďalej vyplynulo, že z komoditného hľadiska sa ako najperspektívnejšie javí mlieko, kde 
sa aj prostredníctvom realizácie opatrenia 142 prejavilo niekoľko pozitívnych efektov v porovnaní s 
inými komoditami (išlo o najväčšie OOV z hľadiska počtu členov, s najlepšou udržateľnosťou a 
stabilným vývojom tržieb). Ďalšími perspektívnymi komoditami by mohli v budúcnosti byť napríklad aj 
ovocie, zelenina a špeciálne plodiny. V programovom období 2007-2013 založili niektoré skupiny 
podnikov viacero OOV pre rôzne komodity a tie isté subjekty tak získali viacnásobnú podporu. 
Efektívnejším riešením by však bolo, ak by si tieto skupiny založili len jednu OOV na nosnú komoditu, 
popri ktorej by realizovali aj ďalšie komodity.  

Čo sa týka hlavných aktivít OOV, patria medzi nich primárne vzájomné informovanie sa o cenách 
nakupovaných vstupov a predávanej produkcie, spoločný odbyt, spoločný marketing, prípadne 
spoločný nákup vstupov (chémia, hnojivá, krmivá, oleje, pohonné hmoty, energie). V súvislosti so 
samotným odbytom produkcie je dôležité, aby sa OOV nespoliehala len na jedného odberateľa, ale aby 
mala zazmluvnených viacero odberateľov, čím sa eliminuje riziko plynúce zo zrušenia zmluvy s OOV 
zo strany odberateľa. Práve v takýchto prípadoch sa prejaví sila OOV, ktorá pri napojení na viacerých 
odberateľov dokáže realizovať odbyt aj po zrušení zmluvy s jedným z nich. 

Vybraní členovia OOV, ktorí sa zúčastnili fokusovej skupiny zorganizovanej hodnotiteľom potvrdili, že 
od členstva v OOV očakávali najmä: nárast realizačných cien, za ktoré predávajú svoju produkciu na 
trhu a tým aj nárast tržieb; obchodovanie väčších množstiev; spoločný nákup vstupov do výroby a tiež 
spoločný servis; spoločné postupy, prípadne aj pravidlá a právomoci a nakoniec aj spoločné investície. 
V budúcich podporných programoch takéhoto typu je preto vhodné aj naďalej umožniť členom 
spoluprácu v rôznych oblastiach. Ide najmä o spoločný nákup, prípadne vzájomné využívanie techniky, 
spoločné investície a pod. Základom je, aby jednotliví členovia mali možnosť zapájať sa do uvedených 
aktivít na dobrovoľnej báze. 

Je nevyhnutné, aby OOV neboli zamerané len na spoločný odbyt, ale aby ich cieľom bolo vytváranie 
pridanej hodnoty, napr. prostredníctvom spoločného spracovania produkcie. K tomu sú však 
nevyhnutné aj spoločné investície. O nich sa viaceré OOV snažili, avšak v niektorých prípadoch 
neúspešne, najmä z dôvodu komplikovaného riešenia majetkovo-právnych vzťahov. Pozitívnym 
príkladom v tomto smere bola napr. investícia jednej z OOV do mliečneho taxíka, ktorý predával okrem 
mlieka aj mliečne produkty jednotlivých členov. Medzi ďalšie služby s pridanou hodnotou patrí, že 
niektoré OOV v súčasnosti uvažujú o kapitálovom vstupe do spracovateľských spoločností, stali sa 
členmi riadiacich orgánov svojich odberateľov, snažia sa umiestňovať produkciu aj na zahraničných 
trhoch a rokujú so zahraničnými partnermi, snažia sa o vyjednanie výhodnejších podmienok s 
mobilným operátorom pre svojich členov, prípadne prostredníctvom OOV realizujú elektronické 
aukcie. 

Pre existujúce združenia, ktoré sa udržali a efektívne fungujú aj po vyčerpaní prvotnej podpory na 
založenie a vznik, prípadne tiež realizujú aktivity s pridanou hodnotou, sa odporúča nastaviť ďalšie 
podporné mechanizmy zo strany MPRV SR. Ide o rôzne nástroje, vrátane investičných, ktoré umožnia 
najmä budovať dlhodobú dôveru a povedú k vytvoreniu dlhodobého systému podpory, ktorý v 
súčasnosti na Slovensku chýba. Cieľom by malo byť zvýhodnenie tých subjektov, ktoré vytrvali v 
podobných združeniach, aby sa tak posilnila udržateľnosť samotného opatrenia a efektívnosť 
vynaloženej podpory. Ďalšie nástroje podpory by podľa samotných členov OOV mohli zahŕňať napr. 
podporu spoločných investícií prostredníctvom bonifikácie úrokov na úvery pre OOV, prípadne 
zvýhodňovanie OOV pred ostatnými subjektmi, ktoré nie sú členmi podobných združení, pri 
prideľovaní ďalších dotácií. S tým súvisí oprávnenosť OOV ako žiadateľov v rámci jednotlivých 
dotačných schém. Základnou myšlienkou je uprednostniť partnerstvo a spoluprácu pred 
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individuálnymi subjektmi. V súvislosti s tým je tiež potrebné zjednodušiť administratívne procesy 
získavania podpory, nakoľko tie sú často bariérou pri riadení a činnosti OOV. 

 
 

OS2: ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY 

211, 212 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných 

znevýhodnených oblastiach (LFA)  

Vplyv platieb LFA sa primárne prejavuje v ekonomických výsledkoch hospodárenia podporených 
podnikov. Priame platby, rovnako ako platby LFA boli v sledovanom období pre poľnohospodárov 
významným finančným zdrojom a významne prispeli k dosiahnutému hospodárskemu výsledku. Ich 
vplyvom podniky v LFA reagujú na výkyvy vo vývoji ekonomického prostredia menej citlivo ako v 
produkčných oblastiach. Napriek tomu, hospodárske výsledky fariem v LFA nie sú dostatočne vysoké, 
aby pokryli požiadavky na základnú reprodukciu fixného kapitálu.  

Aj po náraste podpôr v LFA prevláda orientácia fariem na extenzívne hospodárenie a dochádza k útlmu 
poľnohospodárskej výroby. Tento výpadok príjmov z poľnohospodárstva by mal byť optimálne 
nahradený diverzifikáciou výrobného zamerania fariem do nepoľnohospodárskych činností a nie len 
zvyšovaním priamych dotácií.  

Sekundárny vplyv platieb LFA na zlepšenie životného prostredia je veľmi ťažko merateľný a je založený 
na predpokladoch dôkladného dodržiavania pravidiel pre „Dobré poľnohospodárske a 
environmentálne podmienky (GAEC)” a zákonných podmienok hospodárenia (SMR). 
Vplyv platieb LFA na zlepšenie stavu biotopov trávnych porastov – území HNV a pozitívny vplyv na 
biodiverzitu (index početnosti vtákov) sa nepotvrdil. 

Pre presnejšie meranie vplyvu LFA na životné prostredie a biodiverzitu je ukazovateľ podporenej 
výmery nedostatočný a mal by byť v budúcnosti doplnený o ďalšie ukazovatele na meranie prínosu 
mimoprodukčných efektov platieb LFA. 

Nie je vhodné neviazať podporu LFA jednostranne na parametre hospodárenia podnikov, ale aj na 
ďalšie ukazovatele zamerané na mimoprodukčné benefity pre životné prostredie a krajinu, prípadne 
jej vyplatenie podmieniť aj riešením zisteného zhoršeného stavu na poľnohospodárskej pôde v 
konkrétnych územiach vidieckej krajiny (napr. zhutnenie pôd, erózia, strata organickej hmoty pôdy, 
chemická degradácia pôd a pod). 

Z predošlých hodnotení prínosov platieb LFA na úrovni EÚ a zistení hodnotiteľa vyplýva odporúčanie, 
aby problematika LFA bola riešená v širšom územnom pohľade a v dôkladnejšom prepojení na 
ostatné opatrenia rozvoja vidieka a tiež ostatné štrukturálne fondy. 
Je dôležité, aby národné autority urobili vlastné rozhodnutia ako čo najlepšie zachovávať a využívať 
LFA, osobitne horské oblasti. Kľúčovým aspektom pre zlepšenie účinnosti podpornej politiky spočíva v 
koherentnej stratégii, ktorá využíva všetky dostupné nástroje a vykonáva ich cielene.  

Tieto závery potvrdzuje aj rozsiahla štúdia EK (SEGIRA, 2010) a následne vypracovaný Pracovný 
dokument EK „Výhľad zamestnanosti, rastu a inovácií vo vidieckych oblastiach“, 2012. Záverom 
pracovného dokumentu EK je, že národné politiky rozvoja vidieka musia pokrývať problémy vidieka 
koherentne a cielene. Nedostatok zacielenia vedie k strate zdrojov, sociálneho, kultúrneho a 
environmentálneho kapitálu, podporuje exodus z vidieka a spôsobuje zhoršenie vidieckej ekonomiky 
a kvality života na vidieku. 

Existuje rad opatrení rozvoja vidieka (PRV) na priamu aj nepriamu podporu LFA, medzi najvýznamnejšie 
patrí op.214 - AEP. K opatreniam priamo podporujúcim horské oblasti patria lesnícke opatrenia (221- 
prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, 226 - obnova lesného potenciálu a preventívne aktivity, 223 
- prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy) a nepriamo op. 227. Podpora do LFA prichádza tiež od 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

561 

opatrení osi 1 (112 - začatie činnosti mladých poľnohospodárov a investičné opatrenia 122, 123, 125) 
a opatrenia 311 - diverzifikácia do nepoľnohospodárskych činností. 

Viacero ČŠ a regiónov EÚ, vrátane SR obmedzuje svoje zacielenie na LFA len na realizáciu klasického 
nástroja, akým sú platby LFA, zatiaľ čo majú nepreberné množstvo príležitostí k stimulácii LFA napr. 
podporou inovácií, diverzifikácie a preklenutia digitálnej priepasti. Tieto s výnimkou podpory 
internetizácie, nie sú v SR dostatočne prioritizované pre znevýhodnené územia, obzvlášť tie ktorým 
hrozí marginalizácia. 

Odborníci sa zhodujú na potrebe začať pred uplatňovaním dostupných nástrojov pre podporu LFA od 
hĺbkovej územnej analýzy znevýhodnených oblastí. Táto analýza by mala zahŕňať územia LFA, ale vo 
vzťahu s priľahlými zónami a s ostatnými typmi vidieckych oblastí v ČŠ. Takáto územná diagnóza je 
najvhodnejším základom pre stratégiu rozvoja vidieka, vrátane rozdelenia finančných prostriedkov 
medzi opatreniami a nastavenia váhy najvhodnejších opatrení pre konkrétny typ oblasti/ územia. 

Podľa územných analýz EK, platby LFA a agro-environmentálne platby predstavujú v priemere 27% z 
príjmov fariem v horských oblastiach. Spolu s lesníckymi opatreniami, podporou investícií do 
poľnohospodárskych podnikov a podporou mladých poľnohospodárov, sú tieto opatrenia kľúčové pre 
životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov v horských oblastiach. Pri vhodnom prispôsobení 
špecifikám konkrétnych oblastí kde sú realizované, dosahujú tieto opatrenia lepšie zacielenie a 
prínosy, čo potvrdzujú skúsenosti z PRV v niektorých ČŠ/ regiónoch s vysokým percentom horských 
oblastí (napr. Rakúsko, niektoré talianske horské regióny). 

Jednotlivé opatrenia alebo opatrenia sektorových politík sami o sebe nemôžu vyriešiť problémy najviac 
marginalizovaných horských oblastí. Dva typy interakcií, by mali byť vzaté do úvahy pre podporu 
udržateľných a inovatívnych prístupov rozvoj v horských oblastiach: 

1) v horských oblastiach existuje silná komplementarita a vzájomná závislosť medzi 
poľnohospodárstvom, lesníctvom a ostatnými hospodárskymi odvetviami 

2) rozvoj horských oblastí je prepojený so situáciou a politikou vykonávanou v priľahlých 
oblastiach. 

Je preto vhodné zabezpečiť integrovaný prístup a vhodné koordinačné mechanizmy na všetkých 
úrovniach riadenia, aby nástroje v konkrétnom území pochádzajúce z odlišných sektorov a oblastí 
mohli harmonicky spolupôsobiť, kde je to možné vytvárať synergie a minimalizovať negatívne účinky. 
Znamená to dôslednú koordináciu viacerých domén intervencie: základné služby, sieťová 
infraštruktúra (doprava, voda), prírodné zdroje, ekonomická diverzifikácia, komunikačné technológie, 
obnoviteľné zdroje energie, predchádzanie rizikám, výskum a inovácie, vzdelávanie. 

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre životaschopnosť horských fariem je interakcia - možnosť 
spolupráce horských oblastí s inými typmi oblastí (napr. uznanie kvality horských produktov na trhoch 
v mestských a prímestských oblastiach, spôsoby ako lepšie informovať spotrebiteľov a iných aktérov v 
potravinovom reťazci o kvalite produktov horského poľnohospodárstva), ale aj pre celkovo udržateľné 
hospodárenie s prírodnými zdrojmi, najmä hospodárením s vodou a obnoviteľnými zdrojmi energie. 

Spolupráca tiež hrá kľúčovú úlohu v sektore cestovného ruchu, ktorého potenciál pre zelený rast 
horských oblastí zostáva vysoký, za predpokladu, že turistická ponuka je prispôsobená ekosystému 
danej oblasti. 

Na to nadväzuje podpora integrovaného prístupu zdola nahor založeného na verejno-súkromnej 
územnej spolupráci (Leader/CLLD), vrátane cezhraničnej. 

Ak sú vhodné opatrenia zhora nadol (LFA, AEO, EP, diverzifikácia, podpora investícií) považované za 
nevyhnutné pre životaschopnosť farmy v horskej oblasti, musia byť doplnené o integrované prístupy 
zdola nahor, ktoré berú do úvahy vysokú úroveň integrácie vidieckeho obyvateľstva s 
nepoľnohospodárskym trhu práce a prepojenia so susednými oblasťami. Existuje o tom celý rad 
príkladov dobrej praxe v ČS EÚ prostredníctvom integrovaných projektov založených na zhodnocovaní 
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kvalitných miestnych produktov v produkčnom, spracovateľskom a marketingovom reťazci napojených 
na cestovný ruch v danej oblasti. 

Odborníci a stakeholderi sa zhodujú na tom, že prístupy Leader/CLLD môžu poskytnúť dlhodobú víziu 
pre znevýhodnené a horské komunity a ich rozvoj v spojení s platbami na plochu.  

Uvedené závery sú odôvodnené aj pre poľnohospodársky znevýhodnené oblasti Slovenska, ktoré by 
prioritizáciou pre implementáciu prístupu Leader/CLLD omnoho lepšie odolávali tlakom 
marginalizácie, opúšťania pôdy a depopulácie vidieka ako je tomu v súčasnosti. 

 
213 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES(2013) 

Z hľadiska opatrení na zachovanie biodiverzity má opatrenie pozitívny význam. Otázna je ale forma a 
rozsah ako aj stanovenie podmienok pre podporu. V PRV2007-2013 podniky jednoznačne 
uprednostňovali AE podopatrenie Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných TTP, ktoré bolo v 
minulosti dobre využívaným podopatrením. Je zároveň potrebné upozorniť, že ide len o kompenzačné 
platby za obmedzenia obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy dané environmentálnou 
legislatívou. V zmysle Zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 
totiž zakázané v 4. a 5.stupni ochrany : 

- aplikovať chemické látky a hnojivá, umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu 
hospodárskych zvierat. 

Podľa § 15 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas (orgánu ochrany prírody) na: 

- pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako 
aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích 
jednotiek. 

Bolo by vhodné doriešiť v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia presnú úroveň 
kompenzácie aj zadefinovanie priorít v rámci ochrany prírody vo vzťahu k poľnohospodárskej činnosti 
a náhrad za obmedzenie používania poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske podniky. V tejto 
podobe opatrenia nejde totiž ani tak o manažment daných lokalít, ale v podstate len o dodržiavanie 
platnej environmentálnej legislatívy. 

 
214 Agroenvironmentálne platby 

Opatrenie 214 je zamerané prostredníctvom širokej škály podopatrení na zosúladenie 
poľnohospodárskej výroby s environmentálnymi požiadavkami. Podopatrenia pokrývajú postupy 
šetrné k životnému prostrediu, pôdoochranné opatrenia a opatrenia k zachovaniu biodiverzity. Záujem 
o jednotlivé podopatrenia v rámci programového obdobia 2007-2013, na rozdiel od obdobia 2004-
2006, poukázal na zmeny v záujme o jednotlivé podopatrenia, a tým aj na ich celkový dosah na životné 
prostredie. Pozitívnym faktom bola dominancia opatrenia Ekologické poľnohospodárstvo, 
smerujúceho nielen k zníženiu negatívnych vplyvov hospodárenia na životné prostredie, ale aj k výrobe 
kvalitných potravín z hľadiska reziduí v koncovom produkte pre spotrebiteľa. To je v súlade s trendom 
nárastu tzv. bio-potravín vo svete, osobitne v starých členských štátoch EÚ. Otázna je však ekonomická 
efektívnosť realizácie časti produkcie na domácom trhu s ohľadom na kúpnu silu obyvateľstva, 
osobitne v marginalizovaných regiónoch. Vzhľadom na ekonomickú situáciu časti obyvateľstva, kde je 
rozhodujúcim faktorom pri nákupe potravín iba cena, je potrebné podporiť združovanie výrobcov do 
odbytových združení, riešiť nevýhodné postavenie poľnohospodárskych podnikov vo vzťahu k 
odberateľským reťazcom, podporiť vznik marketingového fondu a zvýšiť export produktov 
ekologického poľnohospodárstva do zahraničia. 

Pozitívne je možné hodnotiť opatrenie Integrovaná produkcia vo vinohradníctve, ovocinárstve a 
zeleninárstve. Vzhľadom na klesajúcu výmeru produkčných vinohradov a sadov a dramatický prepad 
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vo výrobe domácej zeleniny je potrebné v tejto podpore pokračovať. Okrem environmentálnych 
kladných dosahov prispieva tiež k udržaniu, resp. zvýšeniu zamestnanosti nízko kvalifikovaných 
zamestnancov s ohľadom na vyšší podiel ručnej práce v týchto odvetviach. 

Veľmi výrazný pokles nastal v porovnaní s obdobím 2004 – 2006 v záujme o pôdoochranné opatrenia. 
Čiastočne to súviselo s postupnou plnou implementáciou GAEC a SMR v novom programovacom 
období ako aj s využitím plôch akútne vhodných na zatrávnenie v predchádzajúcom období 2004 – 
2006. Na druhej strane len 20 podporených podnikov poukazuje na potrebu zmeny nastavenia 
pravidiel pre podporu. Podniky aj viac využívali extenzívny prístup pri možnosti brať podporu na 
neprodukčnú ornú pôdu, čo opäť viedlo k extenzifikácii výroby. Požiadavka na stabilizačný osevný 
postup nebola atraktívna, nakoľko pestovať 6 plodín pri súčasnom tradičnom pestovaní 2 – 3  trhových 
plodín bola pre podniky nezaujímavá. Pretrvávajúcim problémom je (a to platí pre všetky podopatrenia 
na pôde) každoročná zmena časti jednotlivých blokov LPIS ako aj časté spájanie blokov do nových 
väčších blokov. To vedie k tomu, že pôvodný malý hon, ktorý bol spôsobilý na podporu s veľkým 
sklonom reliéfu, bol spojený do veľkého honu s následne nižším priemerným sklonom a stal sa 
neoprávneným na podporu, hoci časť takéhoto honu ostala samozrejme ohrozená vodnou eróziou 
(Matečný, Jenčo, Matečná, 2010). Toto spájanie produkčných blokov spôsobuje následne aj 
problémy so sledovaním výmery jednotlivých aplikovaných podopatrení v rámci sledovaného 
programového obdobia ako aj evidenciou histórie honu. 

Z hľadiska opatrení na zachovanie biodiverzity je potrebné pokračovať v podpore. Najmä stav vtáčích 
populácií v poslednej dekáde bol alarmujúci a podpora plôch s Ochranou biotopov vybraných druhov 
vtákov napomáha spomaleniu negatívneho trendu. Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných 
TTP patrí k tradičným, dobre etablovaným opatreniam. U obidvoch opatrení je potrebné zvýšiť 
povedomie poľnohospodárov o ich význame, nielen z hľadiska finančného prínosu pre podnik, ale aj z 
hľadiska ich postavenia v zdravo fungujúcom poľnohospodárskom ekosystéme. Zatiaľ sú chápané skôr 
ako podporný finančný prostriedok pre extenzívne nenáročné hospodárenie na pôde. 

 
215 Platby za životné podmienky zvierat 

Závery: 

- Opatrenie 215 „Zlepšenie životných podmienok zvierat“ splnilo plánované špecifické ciele a 
prispelo k naplneniu operačných cieľov PRV SR 2007 – 2013. 

- Opatrenie bolo implantované vo významnej časti populácie zvierat chovaných na farmárske 
účely na Slovensku. Jednotlivé podopatrenia sa dotkli 36,01 % výkrmovej hydiny, 25,45 % 
dojníc, 5,61% výkrmového dobytka, 52,74 % prasníc, a 20,30 % oviec chovaných na Slovensku. 

- Bolo zamerané na zlepšenie životných podmienok zvierat nad úroveň súčasnej legislatívy v tých 
oblastiach a parametroch, ktoré boli vo vstupnej časti SWOT definované ako nedostatočné 
zabezpečiť požadovanú úroveň welfare dotknutých druhov a kategórií zvierat na Slovensku. 

- Realizácia opatrenia zabezpečila merateľne lepšie životné podmienky zvierat, čo pozitívne 
ovplyvnilo zdravie a kondíciu zvierat, zlepšili sa hygienické podmienky chovu s významnými 
prínosmi pre zdravie zvierat, kvalitu a bezpečnosť živočíšnych produktov, zlepšenie pracovného 
prostredia ľudí a v konečnom dôsledku aj zníženie emisií skleníkových plynov z menej 
prehusteného maštaľného prostredia. 

- Opatrenie prinieslo pre chovateľov konkrétne benefity aj v zlepšení produkčných a 
reprodukčných parametrov chovu.  

- Plnenie špecifických podmienok opatrenia bolo rozhodujúcim kritériom pre vstup do opatrenia 
a bolo dôsledne kontrolované systémom administratívnej kontroly aj systémom Kontroly na 
mieste (KNM) v garancii Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR a PPA. Farmári, ktorí 
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porušili plnenie všeobecných a špecifických podmienok podpory, boli sankcionovaný v zmysle 
Nariadenia vlády 499/2008 Z.z. , resp. NV č. 125/2009 Z.z.   

- Pre podopatrenie „Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc” neboli pre väčšinu 
chovov vypracované reálne splniteľné špecifické podmienky. Preto sa opatrenie prakticky 
nerealizovalo. 

ODPORÚČANIA  

- Naďalej realizovať opatrenia na zlepšenie welfare zvierat na báze kompenzácie zvýšených 
nákladov, resp. znížených príjmov farmárom, ktorý uplatnia techniku a organizáciu chovu 
vedúcu k zvýšenej úrovni welfare zvierat. 

- V súvislosti s klimatickými zmenami zvážiť možnosť kompenzácie zvýšených nákladov na 
termoreguláciu v chovoch hovädzieho dobytka v súvislosti s extrémnymi teplotami v 
chovateľskom prostredí v letnom období, ktoré spôsobujú zvieratám mimoriadne utrpenie a 
zdravotné poruchy. 

- Pri koncipovaní podopatrení využiť poznatky a materiály EFSA, ktoré predkladajú metodiky a 
kritériá pre hodnotenie welfare jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v rámci EÚ. 

- Do všeobecných kritérií by bolo dobré zakomponovať podmienku nepoužívania geneticky 
modifikovaných zvierat. 

- V podopatrení pre výkrmovú hydinu naďalej preferovať opatrenie na zníženie intenzity rastu s 
dlhším obdobím výkrmu, zaťaženie podlahovej plochy a predĺženie doby asanácie prostredia 
medzi jednotlivými produkčnými cyklami. 

- V chove prasníc s prasiatkami limitovať minimálnu dobu dojčenia kvôli lepšiemu rozvoju 
materského správania a vývinu prasiatok. Zabezpečiť riadené pôrody a celodennú starostlivosť 
o novonarodené prasiatka. 

- Perspektívne hľadať možnosti ako podporiť monitoring a zamedziť metabolickým poruchám 
dojníc v popôrodnom období, kedy dochádza k značnému utrpeniu zvierat v dôsledku vzniku 
acidóz a ketóz, bolestivých stavov končatín a porúch pečene a to aj pri dodržiavaní súčasnej 
legislatívy pre minimálne normy ochrany zvierat.  

- Do slovenskej legislatívy doplniť Nariadenie vlády na dodržiavanie minimálnej ochrany dojníc a 
oviec pred utrpením. 

 

221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 

Opatrenie 221 patrí k veľmi špecifickým opatrenia, a to z nasledovných dôvodov:  

 Má zložitú časovú schému realizácie a plnenie „zalesňovania“ sa už prelína do tretieho 
programového obdobia (Dôvod: 5 rokov platba za zalesňovanie a ochranu, 15 rokov 
kompenzácie za obmedzenie poľnohospodárskej produkcie). Tento fakt výrazne sťažuje 
objektívne vyhodnocovanie prínosov opatrenia 221. 

 Opatrenie je marginálne svojim rozsahom (za celé obdobie sa zrealizovalo 255 ha z celkovej 
vyčlenenej výmery 23 tis. ha). 

 Opatrenie je málo zaujímavé aj svojím obsahom, keďže ako celok neprinieslo takmer žiadny 
efekt lesnému hospodárstvu SR. Súčasne nepatrilo k prioritným ani pre poľnohospodársku 
komunitu. Nebolo dostatočne atraktívne, aby získalo taký počet žiadateľov, ktorí by naplnili 
početne a hektárovo plánovaný rozsah opatrenia. 
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Spôsob implementácie opatrenia 221 nemožno pokladať za efektívny, keďže opatrenie nenaplnilo 
plánované ciele ani v jednom kvantitatívnom parametri. S celkovou zalesnenou plochou 255 ha (plán 
bol 300 ha) a s celkovým počtom prijímateľov 34 (plán bol 50) za dve posledné programové obdobia 
sa toto opatrenie javí jednoznačne ako marginálne. 

Z pohľadu ekologických aspektov je nutné zvýrazniť jednoznačný pozitívny ekologický efekt tohto 
opatrenia na vidiecku krajinu, a to najmä v nasledovných oblastiach:  
Zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny výrazným zvýšením sekvestrácie uhlíka v pôde pokrytej 
lesom v porovnaní s poľnohospodárskymi pozemkami. 

Výrazné zvýšenie biodiverzity vidieckej krajiny a vytvorenie nových biotopov pre chránené či ohrozené 
živočíchy, keďže lesné spoločenstvá sú ekologický výrazne pestrejšie a stabilnejšie ako 
poľnohospodárske kultúry. 

Výrazne posilnenie stability územia pred pôdnou eróziou a ohrozením záplavami, keďže lesné dreviny 
výrazne intenzívnejšie stabilizujú pôdu a spomaľujú odtok vody v krajine. 
V neposlednom rade, perspektívne niekoľko desiatok rokov (horizont 20-30 rokov), sa založené lesné 
porasty môžu stať aj zdrojom trvalo sa obnovujúcej drevnej hmoty vhodnej na energetické využitie, čo 
umožní substitúciu neekologických médií ako uhlie, ropné produkty a pod., ekologickou drevnou 
štiepkou. 

V neposlednom rade je nutné k tomuto špecifickému opatreniu pripomenúť ešte jeden dôležitý fakt. 
Opatrenie vo forme, v akej sa implementovalo, nemalo výrazný prínos pre slovenský vidiek. Efekt tohto 
opatrenia s výslednými 255 zalesnenými hektármi možno považovať z hľadiska regionálneho aj 
celoštátneho za zanedbateľný. Pritom na Slovensku existuje približne 250 tis. ha poľnohospodárskych 
pôd, ktoré sú porastené drevinami a krovinami a sú pritom stále vedené ako PPF. Ich konverzia na 
lesné porasty by bola technicky možná s relatívne prijateľnými finančnými nákladmi. Týmto spôsobom 
by bolo na Slovensku možné vytvoriť v krátkom čase rozsiahle lesné spoločenstvá s efektívnym 
obhospodarovaním v poľnohospodárskej krajine. To by malo mimoriadne významný ekologický efekt 
na zlepšenie životného prostredia vo vidieckej krajine. Na tieto pozemky sa však opatrenie 221 
nevzťahovalo, lebo tieto pozemky nie sú vedené v LPIS. 
 

ODPORÚČANIA 

Na základe analyzovanie všetkých aspektov implementácie a výsledkov opatrenia 221 možno pre 
budúce obdobia definovať nasledovné odporúčania: 

- Nepokračovať v takomto type opatrenia v ďalšom programovacom období, ale iba dokončiť 
financovanie existujúcich záväzkov a nevytvárať nové projekty tohto typu. 

- Vytvoriť nové opatrenie zamerané na efektívnejšie vytváranie zalesnených území v agrárnej krajine, 
ktoré by finančne podporovalo: 

a. Vznik lesných porastov na využívanej poľnohospodárskej pôde vedenej v LPIS (cca 23 tis. 
ha) 

b. Konverziu poľnohospodárskych pôd porastených stromami a krovinami, ktoré nie sú 
vedené v LPIS tak, aby sa táto pôda: 

 vrátila do pôvodného stavu (odstránenie stromov) a požiadanie o zaradenie do 
LPIS na intenzívne poľnohospodárske využívanie. 

 zmenila na les, tj. preradila by sa do LPF, pre takéto pozemky by sa vytvoril 
Program starostlivosti o lesy a na území by sa hospodárilo v súlade so zákonom o 
lesoch. 

Týmto novým opatrením by sa výrazne zvýšil podiel lesa v krajine, čo by malo masívny pozitívny vplyv 

na životné prostredie vo vidieckej krajine. 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

566 

 

224 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda 

Opatrenie 224 je jedno z dvoch opatrení zameraných na podporu environmentu na lesných územiach 
zaradených do sústavy Natura 2000.  

Spôsob implementácie opatrenia mal rezervy, keďže sa nepodarilo naplniť ani plánovaný objem 
subjektov zapojených do tohto záväzku, ani plánovanú výmeru lesných porastov, na ktorých by sa toto 
opatrenie realizovalo. Prvý ukazovateľ sa splnil iba na 82 % a druhý ešte nižšie, na takmer 64%. 

Napriek nenaplneniu očakávaných kvantitatívnych ukazovateľov opatrenie 224 prinieslo jednoznačné 
naplnenie očakávaných kvalitatívnych parametrov najmä z pohľadu zachovania a zvýšenia biodiverzity, 
udržania ekologických podmienok pre vtáčie druhy v lesných biotopoch, podpory území s vysokou 
prírodnou hodnotou, ochrany kvality vody a pôd. Opatrenie prispelo k znižovaniu negatívneho vplyvu 
globálnej klimatickej zmeny, najmä vo zvyšovaní sekvestrácie uhlíka. 

Opatrenie malo pozitívny vplyv na zlepšovanie životného prostredia najmä v lesnatých oblastiach, 
keďže významným spôsobom prispievalo k ochrane cenných biotopov zaradených do sústavy Natura 
2000 v prírodne najcennejších územiach s 5. stupňom ochrany.  

V konečnom dôsledku je potrebné konštatovať, že toto opatrenie vytvorilo prvý, aj keď nie dokonalý, 
konštruktívny rámec pre kompenzovanie strát vlastníkov lesa, ktorých lesy boli zaradené do území 
NATURA 2000, čo im znemožnilo ekonomicky efektívne hospodáriť na svojom lesnom majetku a 
oslabilo to ich konkurencieschopnosť v lesníckom trhovom prostredí. Naproti tomu toto opatrenie 
prispelo k ochrane a zlepšeniu prírodne cenných území zaradených do systému Natura 2000 – 5. 
stupeň ochrany. 

ODPORÚČANIA: 

Na základe posúdenia všetkých aspektov implementácie a výsledkov opatrenia 224 možno pre budúce 
obdobia definovať nasledovné odporúčania: 

- Pokračovať v takomto type opatrenia, lebo má pozitívny efekt jednak na ochranu cenných biotopov, 
ale súčasne vytvára aj akceptovateľný rámec kompenzácie obmedzenia hospodárskej činnosti 
súkromných vlastníkov lesov (tým, že sa na týchto územiach uplatňuje bezzásahový režim). 

- Odporúča sa zásadne redukovať administratívnu náročnosť kladenú na žiadateľov o takúto 
podporu. 

- Súčasne bude nutné výrazne zvýšiť finančný rámec na jednotku plochy pre túto kompenzáciu. 

- Vážnym problémom je fakt, že vlastníci neštátnych lesov túto kompenzáciu chápu ako doplnkový 
nástroj k majetkovej ujme, ktorú by im za obmedzenie ich majetkových práv mal vyplácať rezort 
životného prostredia. Adekvátne majetkové ujmy stále nie sú poskytované v dostatočnom rozsahu 
a bez administratívnych prekážok a komplikácií (kompetencia ministerstva životného prostredia). V 
tejto súvislosti majitelia neštátnych lesov nepovažujú Opatrenie 224 za doplnkovú podporu, ale za 
úmyselné obštrukcie štátu v plnom rozsahu kompenzovať ich straty spojené s obmedzením 
využívania ich lesného majetku. Tento stav vyvoláva v komunite neštátnych vlastníkov lesov veľa 
negatívnych reakcií. Preto aj dosah a rozsah opatrenia 224 nebol taký, ako sa pôvodne očakávalo. 
Ak toto opatrenie má pôsobiť efektívne, musí nastať koordinácia medzi ministerstvom 
pôdohospodárstva a ministerstvom životného prostredia, aby sa zabezpečila synchronizácia 
mechanizmov „majetková ujma“ (rezort životného prostredia) a „kompenzácia za obmedzenie 
hospodárenia v lese – opatrenie 224“ (rezort pôdohospodárstva).  

 
225 Lesnícko-environmentálne platby 

Opatrenie 225 je jedno z dvoch opatrení zameraných na podporu environmentu na lesných územiach 
zaradených do sústavy Natura 2000 (jedným je opatrenie 224). Jeho cieľom je finančne motivovať 
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vlastníkov lesa (finančná kompenzácia), aby v lesných porastoch patriacich do UEV a CHVÚ využívali 
ekologicky vhodné a k prírode šetrné postupy obhospodarovania svojich lesov aj nad rámec povinností 
stanovených v programe starostlivosti o les. Cieľom bolo zachovať alebo zlepšiť stav chránených 
biotopov a vtáčích druhov.  

Spôsob implementácie opatrenia možno považovať za správny. Svedčia o tom merateľné výstupy, 
ktoré boli vo všetkých ukazovateľoch výrazne lepšie (vyššie) ako plánované ciele. V rámci tohto 
opatrenia sa environmentálne priaznivo a ekologicky vhodne obhospodarovali lesy na celkovej výmere 
16 551 ha a do tohto záväzku vstúpilo 93 subjektov. 

Podľa reakcie komunity neštátnych vlastníkov lesov možno konštatovať, že toto opatrenie bolo 
značnou časťou komunity akceptované ako jeden z vhodných aj keď nie strategicky rozhodujúcich 
nástrojov kompenzácie strát, ktoré neštátny vlastníci lesov musia na svojom majetku akceptovať v 
súvislosti s lokalizáciou chránených území národného alebo európskeho významu na ich lesnom 
majetku. 

ODPORÚČANIA: 

Na základe posúdenia všetkých aspektov implementácie a výsledkov opatrenia 225 možno pre 
budúce obdobia definovať nasledovné odporúčania: 

- Pokračovať v takomto type opatrenia, lebo má pozitívny efekt jednak na ochranu cenných biotopov 
a súčasne vytvára aj akceptovateľný rámec kompenzácie obmedzenia hospodárskej činnosti 
súkromných vlastníkov lesov (tým, že sa na týchto územiach uplatňujú jemnejšie ekologickejšie 
postupy pri obhospodarovaní lesov). 

- Odporúča sa zásadne redukovať administratívnu náročnosť kladenú na žiadateľov  

 
226 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení 

Opatrenie 226 bolo najväčším a z hľadiska podporovaných aktivít aj strategicky najdôležitejším 
opatrením v rámci PRVSR 2007-2013. Na takomto hodnotení sa zhodli aj členovia Fókusovej skupiny 
lesné hospodárstvo ako aj respondenti dotazníkového prieskumu v rámci lesníckej komunity (zapojené 
aj nezapojené subjekty do PRV 2007-2013). Pri tomto opatrení ako pri jedinom z lesníckych opatrení 
boli oprávnenými prijímateľmi všetky typy vlastníckych entít v lesnom hospodárstve SR, tj. okrem 
neštátneho lesníckeho sektora aj štátny lesnícky sektor. 

Prostredníctvom tohto opatrenia sa v lesnom hospodárstve podporilo 459 projektov celkovou sumou 
157 228 000,- EUR, čo je v priemere 343 tis. EUR na jeden projekt. Súhrnne bola podporená celková 
výmera poškodených lesov o rozlohe 396 228 ha a rovnaká výmera, tj. 396 228, sa stala územím 
charakterizovaným ako oblasť úspešnej starostlivosti o les. 

V každom prípade vybudovanie protipožiarnych lesných ciest bolo najväčším pozitívnym príspevkom 
pre lesné hospodárstvo v rámci PRV SR 2007-2013, najmä pre neštátny lesnícky sektor. Neštátni 
vlastníci lesov nemajú reálnu možnosť (pre významné investičné poddimenzovanie svojich firiem) 
vybudovať lesnú sieť či už na protipožiarne účely, alebo na účely trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov. Vybudovanie protipožiarnych ciest nie je iba podporou na ochranu lesa pred 
požiarmi a ochranou prírody a životného prostredia pred ekologickými dôsledkami požiarov. Tieto 
cesty sú multifunkčným zariadením umožňujúcim efektívnejšie trvalo udržateľne obhospodarovať lesy, 
vykonávať efektívnejšiu kontrolu negatívnych javov v lesných ekosystémoch a v neposlednom rade 
zlepšovať pre občanov masovejšie a efektívnejšie využívanie verejnoprospešnej funkcie lesov ako je 
turistické vyžitie, cyklotrasy, poľovníctvo, spoznávanie prírodných krás a mnohé ďalšie benefity. 

Druhou najvýznamnejšou aktivitou, ktorá mala široký pozitívny ohlas v lesníckej komunite, bola 
podpora zakladania, obnovy a ochrany lesov na územiach postihnutých kalamitami. Je to významné 
opatrenie umožňujúce efektívne a relatívne rýchlo obnoviť lesné spoločenstvá najmä pri veľkoplošných 
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kalamitách. Na riešenie takýchto katastrofických scenárov nie je najmä v neštátnom lesníckom sektore 
dosť finančných investičných ale aj neinvestičných zdrojov, aby bolo možné v rozpätí max 6 mesiacov 
(stanovuje zákon) zvládnuť likvidáciu rozsiahlej kalamity a následne aj zvládnuť náročné úlohy obnovy 
zničených lesných spoločenstiev. V tomto bolo opatrenie 226 jedným z najväčších prínosov najmä pre 
malé a stredné podnikateľské subjekty v lesnom hospodárstve (hlavne pre súkromných vlastníkov, 
urbariáty, komposesoráty a čiastočne aj pre cirkevné a obecné lesy). 

Podľa reakcií komunity neštátnych vlastníkov lesov, a to tak prijímateľov podpory, ako aj neúspešných 
žiadateľov tohto opatrenia, možno konštatovať, že toto opatrenie bolo väčšinou lesníckej komunity 
považované za strategické opatrenie na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a na 
zlepšenie ekologických parametrov lesných ekosystémov nielen z hľadiska lesníckeho ale aj z hľadiska 
ochrany prírody. Preto bol dosť intenzívne kritizovaný fakt, že pre toto opatrenie bola zadefinovaná 
veľmi nízka finančná alokácia. O finančnom poddimenzovaní tohto opatrenia svedčia dva fakty. Jednak 
o opatrenie sa uchádzalo takmer dvojnásobne viac žiadateľov ako bolo nakoniec schválených 
projektov. Pritom hlavným argumentom pre vyraďovanie projektov bol „nedostatok finančných 
zdrojov“. Druhým, tiež podstatným argumentom, je skutočnosť, že opatrenia podobného typu mali v 
poľnohospodárstve 10-násobne vyššiu alokáciu. Pritom na Slovensku predstavuje výmera lesov a 
výmera poľnohospodárskej pôdy takmer zhodnú výmeru. Okrem toho, lesnícke subjekty vrátane 
neštátnych vlastníkov lesov musia na svojom majetku akceptovať bezplatné využívanie lesného 
majetku všetkými občanmi. Poľnohospodársky sektor neodoláva takému intenzívnemu tlaku 
verejnosti na svoj majetok.  

Opatrenie 226 ako celok prispelo k zlepšovaniu verejnoprospešnej funkcie lesov, k úspešnej 
starostlivosti o krajinu, k zachovaniu lesov, k udržiavaniu lesných území s vysokou prírodnou hodnotou, 
k zlepšeniu kvality vody, pôdy a k zmierneniu klimatických zmien. V jednotlivých ukazovateľoch je však 
prínos rozdielny a je popísaný v odpovedi na hodnotiacu otázku č. 16 ( v jej jednotlivých častiach). 

 
ODPORÚČANIA: 

Na základe posúdenia všetkých aspektov implementácie a výsledkov opatrenia 226 možno pre 
budúce obdobia definovať nasledovné odporúčania: 

- Pokračovať v takomto type opatrenia, lebo má pozitívny multiplikačný efekt na ekologické aj  
ekonomické a sociálne aspekty lesníckeho sektora na Slovensku.  

- Odporúča sa zásadne navýšiť objem alokovaných zdrojov pre takéto opatrenie. 

- Odporúča sa modifikovať aktivity v rámci takéhoto opatrenia tak, aby sa čo najviac podporovala 
oblasť obnovy lesov poškodených kalamitami, ochrana a revitalizácia lesov postihnutých 
kalamitami alebo dlhodobo hynúcich. 

- Z investičných opatrení prioritne podporovať výstavbu alebo rekonštrukciu lesnej dopravnej siete 
slúžiacej podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, zabezpečovaniu priaznivého stavu 
lesných biotopov a chránených území na LPF národného a európskeho významu. 

- Vytvoriť investičnú podporu na záchranu genofondu lesných drevín, vrátane lesných škôlok s 
orientáciou na podporu biodiverzity lesných spoločenstiev. 
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OS 3: KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO 

HOSPODÁRSTVA 

311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 

Opatrenie 311 pozitívne prispelo ku kvalite života na vidieku i keď len s miernym účinkom. Pozitívne 
môžeme hodnotiť prírastok celkových investícií, majetku a príjmov podporených poľnohospodárskych 
podnikov, modernizáciu a rozšírenie výrobných, ubytovacích, stravovacích a rekreačných kapacít, vznik 
nových výrobných technológií a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie s efektom zníženia 
emisií skleníkových plynov. 

Z pohľadu sledovaných ukazovateľov pozitívne môžeme hodnotiť zvýšenie nepoľnohospodárskej HPH 
podporených podnikov a najmä vytvorenie nových a udržanie existujúcich pracovných miest čo 
vplývalo na zníženie závislosti od poľnohospodárskej prvovýroby a zvýšenie odolnosti dotknutých 
miestnych vidieckych ekonomík. 

Do budúcnosti je však potrebné zohľadniť štruktúru slovenského poľnohospodárstva a pri diverzifikácii 
sa zamerať hlavne na podporu malých a stredných poľnohospodárov, ktorí reálne potrebujú 
diverzifikovať. V takom prípade by aj priemerná výška podpory mala byť podstatne nižšia, čím by sa 
podporilo viac subjektov. Naopak, väčšie poľnohospodárske podniky s vyššou koncentráciou 
hospodárskych zvierat môžu byť podporované v pre nich špecifických aktivitách ako napríklad výstavba 
bioplynových staníc, kde aj efekty budú viditeľnejšie. Vytváranie priestoru pre iné doplnkové výrobné 
činnosti je ďalšou vhodnou aktivitou väčšinou pre väčšie podniky hospodáriace v priestoroch starých 
družstiev s vybudovanou (i keď chátrajúcou) infraštruktúrou. Využitie negrantových finančných 
nástrojov v kombinácii s grantovou podporou by mohlo priniesť efektívnejšie ale najmä udržateľnejšie 
investície do vidieckych oblastí.  

Program by mal využívať väčšiu synergiu jednotlivých nástrojov, aktivít ale aj samotných účastníkov 
rozvoja vidieka najmä prostredníctvom integrovaného územného rozvoja a prístupu LEADER. Okrem 
poľnohospodárov je potrebné zapojiť do rozvojových aktivít aj na vidieku pôsobiacich malých a 
stredných podnikateľov. 

 
313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

Vidiecky cestovný ruch je vo svete pomerne široko využívaným a atraktívnym druhom cestovného 
ruchu. V podmienkach vidieckeho Slovenska je však stále relatívne nerozvinutý. Situácia je dôsledkom 
predchádzajúcich období, kedy u nás existovalo štátne a družstevné hospodárenie na pôde a prerušila 
sa tradícia súkromného podnikania v agrosektore. Vláda SR sa však neustále snaží vo vidieckych 
regiónoch vytvárať podmienky na komplexnú podporu rozvoja vidieckeho turizmu a agroturistiky, 
vrátane budovania infraštruktúry, informačných a rezervačných systémov a podpory marketingu 
služieb vidieckeho cestovného ruchu (Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020). Jedným z 
výsledkov takejto snahy je aj opatrenie 313.  

Aj keď sa realizáciou opatrenia dosiahli len nízke úrovne naplnenia ukazovateľov výsledku, opatrenie 
prispelo k zlepšeniu činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Dosiahnuté výsledky boli vo veľkej 
miere ovplyvnené nedostatočným zaznamenaním údajov v monitorovacom systéme, nakoľko 
predĺžením procesu schvaľovania projektov došlo k neskorému ukončeniu viacerých z nich a koneční 
beneficienti tak neboli schopní vykázať reálne údaje napr. o počte návštevníkov a o počte prenocovaní. 
Na základe dosiahnutých výsledkov návštevnosti by preto z pohľadu Riadiaceho orgánu malo byť 
zaujímavým sledovať udržateľnosť aj 5 rokov po ukončení projektov. Je to jednak z dôvodu, že za rok 
2015 neboli dostupné kompletné údaje o vyťaženosti podporených subjektov ani o celkovom náraste 
pridanej hodnoty a získané údaje sú tak do istej miery skreslené. Ďalším dôvodom je, že vidiecky 
cestovný ruch sa stáva jednou z perspektívnych oblastí rozvoja vidieka ako takého a je dôležité 



Záverečná správa, zmluva „Ex-post hodnotenie  Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie  2007-2013“ 

570 

sledovať, či bola poskytnutá podpora skutočne efektívna pri napĺňaní cieľov spojených s diverzifikáciou 
vidieckej ekonomiky.  

Čo sa týka vytvorených pracovných miest, ani tento ukazovateľ nebol naplnený oproti očakávaniam 
pred implementáciou opatrenia. Pozitívnym efektom však je, že vytvorené pracovné miesta v 
cestovnom ruchu podnietili tvorbu pracovných miest aj v iných nadväzujúcich odvetviach, čo 
napomáha udržaniu populácie vo vidieckych oblastiach.  

Za hlavné pozitívne efekty opatrenia možno považovať, že podpora z PRV podnietila aj ďalšie investície 
podporených subjektov, ktoré prispeli k ďalšiemu rozvoju vidieka a cestovného ruchu. Vplyvom 
opatrenia došlo tiež k rozvoju alternatívnych aktivít (organizácia kultúrnych podujatí, budovanie 
cyklotás a pod.)  a žiadatelia tiež potvrdili, že sa zlepšila celková atraktivita tých oblastí, kam smerovala 
podpora.  

Kľúčovým odporúčaním v súvislosti s podporou marketingu služieb vidieckeho cestovného ruchu je 
podporovať existujúce právne formy (napr. oblastné organizácie cestovného ruchu a klastre) a 
nevytvárať podporou nové formy, ktoré budú plniť rovnaký účel. Dôležité je tiež zabezpečiť 
koordinovanú podporu cestovného ruchu a pri uplatňovaní rôznych nástrojov podpory rozlišovať 
medzi rozvinutými regiónmi a tými, ktoré sú z pohľadu cestovného ruchu menej rozvinuté, avšak majú 
značný potenciál na jeho ďalší rozvoj. Čo sa týka zamerania podpory, zdroje je potrebné smerovať 
najmä do inovácií služieb v oblasti využívania technológií IKT.  

V súvislosti s implementáciou opatrenia sa ako zaujímavý javí prístup LEADER, ktorý svojím prístupom 
zdola nahor a uplatňovaním vzájomnej spolupráce môže priniesť lepšiu efektívnosť pri využívaní 
získanej podpory a lepšiu identifikáciu potrieb zdola, čo sa následne prejaví v lepšom zacielení podpory 
do oblastí a území, ktoré to potrebujú. 

 
321, 322 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb 

Situácia na vidieku je vo všeobecnosti charakterizovaná nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou, či už 
technickou, dopravnou, prípadne infraštruktúrou širokopásmového internetu. To prináša ďalšie 
obmedzenia súvisiace s rozvojom vidieka ako takého, a to z hľadiska návštevnosti, rozvoja 
podnikateľských aktivít, prípadne aj samotného bývania na vidieku. Opatrenia 321 a 322 prispeli k 
zlepšeniu uvedenej situácie prostredníctvom investícií do miestnej technickej infraštruktúry, do 
stavieb, objektov podporujúcich voľnočasové aktivity, do bezpečnosti na verejných priestoroch, 
prípadne do zabezpečenia prístupu k širokopásmovej infraštruktúre.  

Opatrenia naplnili stanovený cieľ, ktorým bolo zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií, a tým 
zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. 
Uvedený cieľ bol naplnený predovšetkým z hľadiska množstva podporených obcí, pričom v prípade 
oboch opatrení bola podporená približne jedna tretina oprávnených obcí nachádzajúcich sa mimo 
pólov rastu. Rovnako opatrenia prispeli k naplneniu cieľa z hľadiska množstva uskutočnených aktivít a 
dosiahnutých výsledkov.  

Vyplatené prostriedky však smerovali najmä do základnej infraštruktúry, ktorá je potrebná najmä pre 
samotných obyvateľov obce, avšak nevytvára ďalší rozvojový potenciál. Investície je potrebné 
smerovať do aktivít, ktoré prinesú zisk, prípadne realizovať aktivity, ktoré prinesú konkrétne finančné 
efekty pre jednotlivé obce, povedú k zvýšeniu príjmov, prípadne k vytvoreniu nových pracovných 
miest.  

Realizácia opatrení tiež poukázala na skutočnosť, že jednotlivé projekty boli implementované na 
individuálnej báze, teda boli navzájom nezávislé a nevytvárali vzájomné synergie. Aj z výsledkov 
kvantitatívnej analýzy však vyplynulo, že najlepšie efekty opatrení sa prejavili až pri vyšších sumách 
podpory, čo naznačuje smerovanie ku kumulácii zdrojov a k implementácii integrovaných, príp. 
vzájomne sa dopĺňajúcich projektov. Tento spôsob implementácie je možné realizovať najmä za 
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využitia participatívneho prístupu a nástrojov spolupráce v území, akými je napr. alokácia 
prostriedkov do miestnych akčných skupín a prostredníctvom prístupu LEADER.  

Základným predpokladom pre zvýšenie efektivity podpory je alokácia verejných prostriedkov napr. aj 
na základe stanovených priorít v rámci vzájomnej dohody, prípadne vypracovanej stratégie určitého 
územia namiesto súčasného systému distribúcie prostriedkov podľa počtu obyvateľov. Podobný typ 
podpory pre individuálne obce síce môže priniesť úžitky najmä pre miestne obyvateľstvo, avšak zvlášť 
v prípade malých obcí len málo prispieva k zvýšeniu celkovej kvality života. Kvalita života je 
determinovaná oveľa širším spektrom faktorov, počínajúc od uvedomenia si samotných obyvateľov 
obce, ako im vybudovaná infraštruktúra a občianska vybavenosť uľahčuje život na vidieku, cez 
kvalitnejšie možnosti čo sa týka trávenia voľného času, prípadne realizácie podnikateľských aktivít, až 
po možnosti z hľadiska zamestnanosti, rozvoja cestovného ruchu a pod. 

 
331 Vzdelávanie a informovanie  

Vzdelávanie subjektov vo vidieckom priestore je veľmi dôležitým prvkom rozvoja vidieka. 
Prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít získajú zástupcovia verejnej správy ako aj 
riadiacej sféry prístup k zaujímavým informáciám, ktoré môžu následne využiť vo svojej činnosti. V 
mnohých prípadoch aplikácia takto získaných poznatkov vedie k rozvoju daného regiónu, obce, 
prípadne samotných podnikateľských subjektov na vidieku. To vytvára priestor pre zlepšenie 
ekonomickej diverzifikácie a kvality života na vidieku.  

V prípade opatrenia 331 platia podobné odporúčania ako v rámci opatrenia 111 Odborné vzdelávanie 
a informačné aktivity (os 1). Jedným z nich je zameranie vzdelávania na potreby praxe a tiež samotná 
realizácia vzdelávania s praxou v teréne, kde budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa s niektorými 
príkladmi najlepšej praxe a dobré skúsenosti budú môcť aplikovať aj v rámci svojich aktivít a činností. 
Dôležité je tiež pružne reagovať na zmeny v spoločnosti a zamerať sa na spoluprácu a inovácie. Väčšina 
respondentov dotazníkového prieskumu víta, že prostredníctvom opatrenia mali prístup k širokému 
spektru užitočných informácií v oblasti možností, ktoré sa im naskytajú v rámci PRV, ďalej v oblasti 
prípravy a samotnej implementácie projektov.  

V prípade opatrenia 331 ďalej platí, že výzvy je potrebné vyhlasovať na začiatku programového 
obdobia, aby mali účastníci vzdelávania možnosť získať aktuálne informácie v dostatočnom časovom 
predstihu a aby ich následne s ohľadom na vykonávanie ostatných opatrení programu dokázali čo 
najefektívnejšie využiť. Nakoľko v priebehu samotného programového obdobia dochádza k mnohým 
zmenám, aj oblasť vzdelávania musí reflektovať na tieto zmeny a preto sa ako efektívny model javí 
vyhlasovanie otvorených výziev na začiatku programového obdobia. 

Rovnako ako pri ostatných opatreniach v rámci osi 3 aj v prípade vzdelávacích a informačných aktivít 
realizovaných prostredníctvom prístupu LEADER sa lepšie prejavia potreby zdola, čiže tento nástroj 
považuje hodnotiteľ za účinnejší v porovnaní s klasickou implementáciou opatrenia. 

 
341 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia 

Opatrenie 341 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia 
naplnilo stanovený cieľ. Napriek nízkej miere „úspešnosti“ vypracovaných ISRÚ, vytvorené kapacity v 
podporených územiach sa v prevažnej miere uchovali, a podporené územia boli opätovné schopné 
vypracovať a predložiť rozvojovú stratégiu (CLLD) pre nové programové obdobie. Z 13 podporených 
verejno-súkromných partnerstiev pokračuje vo svojej činnosti aktívne 8 (vypracovanie stratégie CLLD 
v novom programovom období). 2 z podporených VSP získali štatút MAS a mohli tak plne 
implementovať svoju integrovanú stratégiu.  

Realizácia opatrenia poukázala na skutočnosť nízkej participácie obyvateľov vidieckych území na 
rozhodovaní o ďalšom smerovaní rozvoja svojho územia a zároveň na potrebu oveľa cielenejšej a 
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adresnejšej propagácie a informovanosti. Preto je nevyhnutné aj naďalej pokračovať v podpore aktivít 
zameraných na budovanie a posilňovanie kapacít na vidieku, identifikáciu a výchovu lídrov, ktorí budú 
schopní vytvárať a implementovať rozvojové stratégie využívajúce endogénny potenciál vidieckych 
území s cieľom zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky obyvateľov a prispieť tak k zvýšeniu kvality 
ich života.  

Podpora by však mala byť prepojená priamo s realizáciou konkrétnych projektov na vidieku, s cieľom 
minimalizovať tvorbu strategických rozvojových dokumentov bez ich skutočnej realizácie („mŕtve 
dokumenty“).  

Kľúčové odporúčania hodnotiteľa:  

 Znížiť max. výšku NFP na projekt prípravy stratégie s cieľom zvýšenia efektivity verejných zdrojov 
a podpory väčšieho množstva partnerstiev.  

 Stanoviť minimálny rozsah a počet aktivít (informačných, propagačných). 

 Určiť jasné pravidlá, úroveň a obsah vzdelávacích aktivít. 

Umožniť realizáciu pilotných projektov / vlastných grantových schém verejno-súkromných 
partnerstiev pre overenie stratégie v praxi. 

 

OS 4: LEADER 

Prístup LEADER pozitívne prispel k zvýšeniu kvality života na vidieku prostredníctvom značného počtu 
projektov v oblasti obnovy a rozvoja obcí, základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vzdelávania 
a informovania, rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a tiež posilňovania národnej a medzinárodnej 
spolupráce vidieckych území. Celkový pozitívny dosah implementácie prístupu LEADER na dosahovanie 
cieľov programu však znižuje nenaplnenie cieľov v oblasti tvorby zamestnanosti. V tomto smere 
LEADER nenaplnil očakávania. Bolo to spôsobené najmä nerovnomerným rozdelením zdrojov určených 
na implementáciu stratégií miestneho rozvoja medzi verejným a súkromným sektorom a tiež vysokou 
administratívnou náročnosťou projektov. Táto skutočnosť spolu s vysokou mierou spolufinancovania 
projektov (50%) a relatívne nízkou maximálnou výškou oprávnených výdavkov na projekt spôsobila 
nedostatočný záujem zo strany potenciálnych beneficientov programu o projekty podnikateľského 
charakteru (v opatreniach 311, 313). 

Odporúčania hodnotiteľa pre prístup LEADER:  

- Rozšíriť okruh podporovaných aktivít a subjektov vidieckej ekonomiky s priamym dosahom na 
rast zamestnanosti, stabilizáciu, resp. posilňovanie príjmov. Prostredníctvom LEADER je nutné 
podporovať širokú škálu odvetví využívajúcich zdroje územia (prvovýroba, spracovanie, 
priemysel, služby, startup) 

- Zvýhodňovať MAS s vyšším podielom verejných zdrojov určených na projekty podnikateľského 
sektora  

- Diferencovať výšku podpory na projekt v závislosti o tvorby pracovaných miest (projekty 
generujúce viac pracovných miest môžu získať vyššiu mieru podpory) 

- Zjednodušiť administráciu projektov, t.j. znížiť byrokratickú záťaž beneficientov 

- Zjednodušiť financovanie chodu MAS, využiť inštitút paušálnych výdavkov 

- Posilniť postavenie kancelárie MAS – presun niektorých kompetencií z RO na kanceláriu MAS 
(napr. možnosť vytvorenia zmluvného vzťahu priamo s beneficientom, administratívna kontrola 
žiadostí o platbu a pod.) 
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- Umožniť MAS podporiť aj aktivity a projekty nad rámec stanovený nariadením, ktoré 
vychádzajú z potrieb územia, napr. prostredníctvom vytvorenia vlastného grantového systému 
financovaného formou príspevku z verejných zdrojov 

- Posilniť kapacity RO pre oblasť administrácie a kontroly projektov LEADER, spružniť 
komunikáciu RO vs. MAS 

- Minimalizovať množstvo zmien zo strany RO pre implementáciu stratégií LEADER 

- Zaviesť multifondové financovanie stratégií LEADER. 
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8. PRÍLOHY  
 

PRÍLOHA 1: Kvantitatívna analýza  

PRÍLOHA 2: Kontextuálne východiskové ukazovatele pre vytvorenú stratégiu 

PRÍLOHA 3: Vyhodnotenie úžitkovosti vo výkrme kurčiat pred zavedením podpory a po zavedení 

podpory 

PRÍLOHA 4: Prípadová štúdia dotazníkovou metódou u podporených chovateľov dojníc 

PRÍLOHA 5: Prípadová štúdia dotazníkovou metódou u podporených chovateľov ošípaných 

PRÍLOHA 6:  Prípadová štúdia dotazníkovou metódou u podporených chovateľov oviec 

PRÍLOHA 7: Zápis zo stretnutia fokusovej skupiny pre neštátny lesnícky sektor 

PRÍLOHA 8: Dotazník pre opatrenie 3.2a podpora činností v oblasti cestovného ruchu 

PRÍLOHA 9: Dotazník pre opatrenie 3.3 vzdelávanie a informovanie 

PRÍLOHA 10: Prípadové štúdie z realizovaných projektov pozemkových  
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