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SHR    samostatne hospodáriaci roľník  
SOT   Spoločná organizácia trhu 
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TTP   trvalé trávne porasty 
ÚEV  územia európskeho významu 
VDJ   veľké dobytčie jednotky 
VÚEPP   Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva 
VÚC   Vyšší územný celok 
VÚPOP   Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
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Samosprávne kraje SR: 
BA   Bratislava 
BB   Banská Bystrica 
KE   Košice 
NR   Nitra 
PO   Prešov 
TT   Trnava 
TN   Trenčín 
ZA   Žilina 

ÚVOD 

 Predložená výročná správa o dosiahnutom pokroku PRV SR 2007 – 2013 uvádza informácie o stave 
implementácie programového dokumentu za rok 2009, t.j. za obdobie od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009. SR 
predkladá EK túto výročnú správu o pokroku (ďalej len „správa“) na základe čl. 82 nariadenia Rady (ES) č. 
1698/2005 a konštatuje, že je vypracovaná v súlade s usmerneniami ustanovenými v prílohe VII. a čl. 60 
nariadenia Komisie  (ES) č. 1974/2005. 
 
Výročná správa bola prerokovaná a schválená na riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre PRV SR 
2007–2013, ktorý sa konal dňa 17. júna 2010. 
 
Rok 2009 bol charakteristický prehlbujúcou sa hospodárskou a finančnou krízou, ktorá začala v druhej 
polovici r. 2008 a v r. 2009 dosiahla multisektorálny charakter.  
 
V poľnohospodárstve sa dopady dôsledky hospodárskej a finančnej krízy prejavili poklesom objemu výroby, 
ako dôsledok zníženia exportu a ďalších zložiek konečnej spotreby, najmä konečnej spotreby domácností a 
spomalenia investícií. Veľmi vážnym problémom v agropotravinárskom sektore bol prepad cien hlavných 
komodít poľnohospodárskej prvovýroby, ktorý zapríčinil ekonomické problémy a straty veľkého počtu 
poľnohospodárskych subjektov (44% poľnohospodárskych podnikov zaznamenalo negatívny hospodársky 
výsledok za r. 2009). 
 
Podobne ako v predchádzajúcom roku pretrvával trend zmeny v štruktúre poľnohospodárskej prvovýroby 
v prospech rastlinnej výroby. Pokračujúci pokles spotreby a zároveň aj cien živočíšnych komodít naďalej 
znižuje záujem prvovýrobcov o živočíšnu výrobu, čo vedie  k problémom s nadprodukciou rastlinnej výroby. 
Prenos krízy cez obmedzovanie výrobnej spotreby môže negatívne ovplyvniť výrobu smerom k extenzifikácii, 
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a tým k znižovaniu ponuky. Vplyvom krízy sa značne posilnil význam podporných nástrojov Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ pre ekonomiku konkrétnych podnikov. 

 1  ZMENY VŠEOBECNÝCH PODMIENOK (ČL. 82 ODS. 2 PÍSM. A)   
NARIADENIA (ES) Č.1698/2005) 

 Táto kapitola správy sa venuje zmenám vo všeobecných podmienkach, ktoré majú priamy vplyv na 
podmienky vykonávania programu. Ide najmä o hospodárske a legislatívne zmeny. 

 1.1  Vývoj hlavných ukazovateľov pôdohospodárstva, potravinárstva 
a lesníctva v národnej ekonomike v roku 2009 

Základné makroekonomické ukazovatele 
 Základné makroekonomické ukazovatele v bežných cenách medziročne klesli tak v ekonomike SR ako 
aj v pôdohospodárstve. 
Podľa údajov Štatistického úradu SR účasť pôdohospodárstva na ekonomike SR v roku 2009 klesla (v b. c.1) 
pri všetkých rozhodujúcich ukazovateľoch, a to pri pridanej hodnote2, hrubej produkcii, medzispotrebe, pri 
tvorbe hrubého fixného kapitálu (THFK), zamestnanosti aj priemernej mesačnej mzde. 
Vývoj pridanej hodnoty bol rozdielny v stálych a bežných cenách. Kým pridaná hodnota v stálych cenách 
medziročne v SR klesla (4,6 %), v pôdohospodárstve vzrástla (10,2 %). Prejavilo sa to vo zvýšení účasti 
pôdohospodárstva na hrubej pridanej hodnote hospodárstva SR.  Iná situácia bola pri pridanej hodnote 
v bežných cenách, ktorá klesla tak v ekonomike SR (5,7 %) ako aj v pôdohospodárstve (21,1 %). 
Ekonomika SR (b.c.) bola ovplyvnená poklesom medzispotreby (15,6 %) a hrubej produkcie (11,7 %), čo sa 
následne prejavilo v poklese pridanej hodnoty (5,7 %). 
Podobné tendencie boli aj v pôdohospodárstve, ale dynamika poklesu základných ukazovateľov bola 
rýchlejšia najmä v medzispotrebe (39,7 %), hrubej produkcii (31,9 %) a pridanej hodnote (21,1 %), čo malo 
za následok zníženie účasti pôdohospodárstva na týchto ukazovateľoch v ekonomike SR. 
Priemerná nominálna mesačná mzda v pôdohospodárstve rástla (1,2 %) pomalšie ako v hospodárstve SR 
(2,97 %) a dosiahla za rok 2009 úroveň 585,14 EUR, čo bolo o 21,4 % menej ako v hospodárstve SR, čím 
medziročne vzrástla mzdová disparita.  
Aj napriek množstvu čerpaných finančných prostriedkov do investícií klesla tvorba hrubého fixného kapitálu 
takmer rovnakou dynamikou v pôdohospodárstve (11,3 %) ako v ekonomike SR (10,6 %), čím sa znížila aj 
obnova majetku. 
Tendencie vývoja základných makroekonomických ukazovateľov odvetvia pôdohospodárstva a hospodárstva 
SR sa odrazili na medziročných zmenách v postavení pôdohospodárstva v ekonomike SR tým, že 
pôdohospodárstvo v roku 2009 nasledovne: 

− zvýšilo podiel na hrubej pridanej hodnote (v s.c.) SR, 

                                                            

1 údaj za odvetvie pre medzispotrebu a hrubú produkciu za rok 2009 v stálych cenách v čase spracúvania nebol 
dostupný (preto porovnávanie vychádza z údajov v bežných cenách, ktoré za toto odvetvie boli dostupné pre 
všetky spomínané ukazovatele) 

2 v celom texte je myslená hrubá pridaná hodnota 
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− u ostatných základných ukazovateľov (pridanej hodnote, hrubej produkcii, medzispotrebe, pri 
tvorbe hrubého fixného kapitálu, zamestnanosti aj priemernej mesačnej mzde) účasť 
pôdohospodárstva v ekonomike SR poklesla. 

 
V potravinárstve sa tvorba hrubého fixného kapitálu (v b.c.) zvýšila (13,8 %) a to v dôsledku výrazného 
nárastu hnuteľného hmotného majetku, najmä strojov a zariadení ako aj dopravných prostriedkov. Účasť 
potravinárstva na THFK ekonomiky SR sa zvýšila. 
Zamestnanosť v potravinárstve poklesla (7,6 %) a dosiahla 32 192 osôb. Bolo to spôsobené nárastom 
technológií, čo sa prejavilo aj v náraste priemernej nominálnej mesačnej mzdy (2,2 %). 
Z medziročných zmien účasti potravinárstva na základných ukazovateľoch ekonomiky SR vyplýva, že 
potravinárstvo v roku 2009 medziročne: 

− zvýšilo podiel na tvorbe hrubého fixného kapitálu, 

− znížilo podiel na celkovej zamestnanosti aj priemernej mzde v hospodárstve SR. 
 
Podiel pôdohospodárstva a potravinárstva na základných ukazovateľoch národnej ekonomiky   
Ukazovateľ Podiel v %
 2008 2009 

Rozdiel 
2009-2008 

Podiel pôdohospodárstva na: 

- pridanej hodnote (s. c.)1) 4,35 5,02 0,67 
- pridanej hodnote (b. c.)1) 3,10 2,60 -0,50 
- hrubej produkcii (b. c.) 1) 2,87 2,21 -0,66 
- medzispotrebe (b. c.) 1) 2,72 1,94 -0,78 
- tvorba hrubého fixného kapitálu (b. c.)1) 4,46 4,42 -0,04 
- zamestnanosti 1) * 4,82 4,56 -0,26 
- priemernej mzde1) ** 79,97 78,60 -1,37 

Podiel výroby potravín, nápojov a tabaku na: 

- tvorbe hrubého fixného kapitálu (b. c.)1) *** 2,12 2,69 0,57 
- zamestnanosti 2) *  2,60 2,53 -0,07 
- priemernej mzde 2) **      87,77 87,50 -0,28 
Podiel zahraničného agropotravinárskeho obchodu na:    
- vývoze 3) 4,11 4,44 0,32 
- dovoze 3) 5,79 7,04 1,25 
Prameň: prepočty VÚEPP s použitím prameňov: 
1) vypočítané z vyžiadaných údajov zo ŠÚ SR 
2) Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy 2008, 2009 (podniky s 20 a viac zamestnancami a podniky do 
19 zamestnancov s ročnou produkciou 5 mil. EUR a viac)- ŠÚ SR (tabuľka č. Z116-fyzické osoby)-výpočet 
VÚEPP; údaje sú bez tabaku 
3) ŠÚ SR, rok 2009=predbežné údaje z apríla 2010 
* v pôdohospodárstve = priemerný evidenčný počet zamestnaných osôb, v potravinárstve =priemerný 
evidenčný počet zamestnancov (nie celková zamestnanosť) 
** pomer priemernej mzdy k priemernej mzde v národnej ekonomike 
*** s tabakom 
s. c. (v tejto tabuľke aj k nej prislúchajúcej časti textu) = stále ceny vypočítané reťazením objemov 
k referenčnému roku 2000 
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Pasívne (záporné) saldo v zahraničnoobchodnej výmene pri poľnohospodársko-potravinárskych 
výrobkoch sa prehĺbilo (78 mil. EUR), ale v ekonomike SR zahraničný obchod skončil aktívnym saldom 
1 186,8 mil. EUR.  
 
V lesnom hospodárstve (LH) hodnota hrubého domáceho produktu (HDP) v bežných cenách v roku 2009 
dosiahla 0,21 mld. Eur a medziročne klesla o 27,6 %. Jeho podiel na HDP hospodárstva SR sa znížil o 0,09 % 
na 0,33 %. V roku 2010 sa očakáva zastavenie jeho poklesu.  
Investície do lesného majetku a lesnej výroby dosiahli 10 mil. Eur a medziročne klesli o viac ako 76 %, čo sa 
prejavilo aj v poklese podielu na investíciách hospodárstva SR.  
Počet pracovníkov v LH klesol úmerne k realizovaným objemom výkonov lesnej výroby o 25 %. Nominálna 
mzda v LH (612 Eur) klesla medziročne o 3,2 %, no reálna až o 4,8 %. Priemerná mesačná mzda v LH SR 
dosahovalo v roku 2009 iba 82,2 % úrovne hospodárstva SR.  
Výmera lesných pozemkov (LP) sa zvyšuje. V roku 2009 dosiahla 2 009 tis. ha. Zvýšila sa aj výmera porastovej 
pôdy (PP), t. j. výmera lesných porastov. Dlhodobo sa zvyšuje lesnatosť ako percentuálny podiel celkovej 
výmery lesných pozemkov z celkovej výmery Slovenska, ktorá bola v roku 2006 približne 41 %. Podľa 
výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov (NIML) SR, ktorá zahrnula aj tzv. „biele plochy“ (les 
na nelesných pozemkoch), je lesnatosť Slovenska až 44,3 ± 0,4 %. Lesy na Slovensku majú pomerne pestré 
drevinové zloženie s najvyšším zastúpením buka (31,6 %), smreka (25,5 %) a dubov (13,3 %). 
V roku 2009 sa vyťažilo 9 248,1 tis. m3 dreva, t. j. o 219 tis. m3 (2,3 %) menej ako v roku 2008. Podiel 
náhodných (kalamitných) ťažieb tvoril 60,4 % z celkovej ťažby dreva. V štátnych organizáciách LH sa vyťažilo 
5 547 tis. m3 (60 %) dreva, z toho 63 % ihličnatého a 37 % listnatého. V neštátnom sektore sa vyťažilo 40 % 
dreva, z toho 72 % ihličnatého a 28 % listnatého. Najmä v dôsledku vysokého objemu náhodných ťažieb sa v 
roku 2009 prekročil objem celkovej ťažby plánovanej v platných LHP (únosnej ťažby) o 18 %. 

 1.2  Ekonomické výsledky v roku 2009 

Výsledky hospodárenia poľnohospodárskych podnikov 
 V roku 2009 podobne, ako významné odvetvia ekonomiky Slovenska bolo hospodárskou krízou  
postihnuté aj poľnohospodárstvo, ktoré podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR dosiahlo 
za rok 2009 záporný výsledok hospodárenia vo výške -103,5  mil. EUR. Jeho úroveň medziročne klesla 
takmer o 158,2 mil. EUR a tým sa odvetvie dostalo z minuloročného zisku do straty. Bol to prvý stratový 
rok poľnohospodárstva od vstupu Slovenska do EÚ. K tomuto vývoju výrazne prispeli dôsledky svetovej 
hospodárskej krízy, prudký pád cien komodít, ktorý sa následne cez trhové systémy premietol aj do 
slovenského poľnohospodárstva. 
 
Vývoj výsledku hospodárenia  právnických osôb v mil. EUR,  index v % 
Ukazovateľ 2008 2009 Index 2009/2008 Rozdiel  2009-2008 

Výnosy 2 718,9 1 775,8 65,3 - 943,1
Náklady 2 664,2 1 879,3 70,5 - 784,9
Výsledok hospodárenia 54,7 -103,5 - - 158,2
Prameň. ŠÚ SR, r .2008 – Výkaz Roč 1- 01, Roč  2-01-definitívne údaje,  r.2009 Štatistická správa o základných 
vývojových tendenciách v hospodárstve SR -predbežné údaje 
           
Výsledok hospodárenia ovplyvnil rýchlejší pokles výnosov (34,7 %) ako nákladov (29,5 %) pod vplyvom:  
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− nižšej úrovne tržieb (18,7 %) v dôsledku nižších realizačných cien najmä u pšenice, repky 
olejnej, a zo živočíšnych produktov, najmä mlieka,  

− nižšej úrody niektorých komodít ako repky olejnej, kukurice, slnečnice a jačmeňa, 

− rozdielnej  štruktúry predávaných komodít oproti roku 2008 (v roku 2008 viac repky, v roku 
2009 pšenice), 

− rýchlejšieho poklesu cien poľnohospodárskych výrobkov (24,6 %) ako cien vstupov-dodávok do 
poľnohospodárstva (15,4 %), 

− narastajúcich odpisov, 

− podpory. 
 
V roku 2009 boli predané objemovo menšie množstvá produkcie poľnohospodárskych komodít a zároveň 
lacnejšie ako v roku 2008, kedy väčší objem komodít bol realizovaný za vyššie ceny. Výnosy, náklady ako aj 
výsledok hospodárenia dosiahli desaťročné minimum. Cenový vývoj rozhodujúcich poľnohospodárskych 
komodít sa odvíjal od klesajúcich cien na európskom trhu, najmä u obilnín, technických plodín, mlieka 
a ošípaných.  
Situácia sa odrazila v poľnohospodárskych podnikoch, ktorých takmer 44  % skončilo hospodárenie so 
stratou. Pozitívne je, že aj pri tak kritickom roku bola väčšina podnikov zisková, ale úroveň zisku za túto 
skupinu podnikov bola nižšia ako úroveň straty za stratové podniky. Podniky v snahe eliminovať výrazné 
ekonomické prepady  optimalizovali rozsah výroby a predaj, resp. skladovali produkty ako vnútorný zdroj 
finančných prostriedkov.  
Rozhodujúci význam v príjmoch poľnohospodárskych podnikov mali podpory z európskych zdrojov. Podpory, 
vzhľadom na charakter a podmienky ich najväčšej zložky, t.j. platieb na plochu bez povinnosti produkovať, 
boli do značnej miery uplatnené a zamerané hlavne na udržanie poľnohospodárskej činnosti a životného 
prostredia na vidieku, kultúrneho rázu krajiny, tj. všeobecne na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva. 
Preto výsledok hospodárenia poľnohospodárskych podnikov už neovplyvňuje dosiahnutá výsledná 
produkcia, ale prijaté celkové podpory a z nich najmä priame platby. O využití podpôr v konečnom dôsledku 
rozhodoval manažment poľnohospodárskych podnikov, ktorý ovplyvnil ich využitím ekonomiku výroby 
hlavných poľnohospodárskych komodít. 
Rozhodujúci význam z podpôr mali najmä právne nárokovateľné priame platby z EÚ, ktoré sú  používané aj 
ako garancia krátkodobých prekleňovacích prevádzkových úverov z komerčných bánk. Poľnohospodárske 
podniky splácali úvery prostredníctvom podpôr a tak si udržali bonitu na úverovom trhu o čom svedčí aj 
nárast úverov do tohto odvetvia a prefinancovanie prevádzkového cyklu poľnohospodárskej výroby od 
prípravy pôdy až po realizáciu produkcie. 
 
V roku 2009, podobne ako v rokoch 2008 a 2007, bolo možné vyplatiť poľnohospodárskym výrobcom 
maximálnu možnú úroveň celkových priamych platieb, vrátane doplnkových národných priamych platieb, 
ktorá v roku 2009 dosiahla úroveň (90 %) platieb poskytnutých v EÚ-15. Prispelo k tomu aj poskytnutie 
maximálnych doplnkových národných priamych platieb (30 %). Úroveň priamych platieb hradených z EPZF v 
roku 2009 sa zvýšila v súlade s plánom prechodného obdobia a dosiahla 60 % úrovne podpôr starých 
členských krajín (EÚ-15). 
Úroveň priamych platieb je nižšia ako priemer starých členských krajín EÚ, čo taktiež vplýva na nižšiu 
konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárov na zahraničných trhoch, ale aj na domácom 
slovenskom trhu výroby potravín. Tento efekt sa prenáša do celej vertikály výroby potravín.  
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Celkový objem úverov v poľnohospodárstve, poľovníctve a službách s tým súvisiacich sa zvýšil (4,4 %) a 
dosial podľa NBS 376,6  mil. EUR., čo bolo spôsobené nielen alokáciou nových úverov, ale aj pomalším 
splácaním úverov z minulých rokov v dôsledku spomalených finančných tokov.   
V štruktúre celkových úverov  prevládali krátkodobé - prekleňovacie (34,3 %) úvery (do 1 roka), potrebné na 
financovanie prevádzky poľnohospodárskych podnikov. Ich objem bol nižší (9,5 %) ako v roku 2008. 
Z hľadiska investičných aktivít boli rozhodujúce strednodobé (1-5 rokov) a dlhodobé úvery (nad 5 rokov), 
ktoré spolu tvorili viac ako 50 % z celkových úverov (strednodobé 35 %, dlhodobé 30 %), ktorých objem sa 
medziročne zvýšil o 13 %. Komerčné banky naďalej preverovali poľnohospodársku klientelu z hľadiska bonity 
splácania úverov. Objem novoposkytnutých úverov v roku sa znížil. 
 
Základné ekonomické údaje poľnohospodárskych podnikov – právnické osoby (družstvá a obchodné 
spoločnosti) v EUR. ha-1 p. p., index v %     

Právnické osoby Poľnohospodárske 
družstvá 

Obchodné spoločnosti Ukazovateľ 

2008 2009 Index 2008 2009 Index 2008 2009 Index 
Výsledok hospodárenia 45,0 -62,3 -138,4 21,2 -99,6 -469,7 70,1 -23,0 -32,86 
Nákladovosť výnosov 97,6 103,5 106,0 98,6 108,0 109,5 96,8 100,5 103,8 
Pridaná hodnota 244,6 99,8 40,8 246,4 78,2 31,7 234,0 120,9 51,7 
Zadlženosť majetku v % 41,5 43,1 - 29,8 30,4 - 54,3 54,6 - 
Neinvestičné podpory  295 292 98,9 300 300 100,0 287 283 98,6 
Podiel ziskových podnikov v 
% 

77 56 - 70 39 - 82 67 - 

Podiel neinvestičných 
podpôr na výnosoch v %  

15,8 19,2 - 19,9 24,8 - 12,9 15,3 - 

Prameň: Informačné listy CD MP SR, VÚEPP 
 
Medzi dosiahnutými výsledkami, prepočítanými na ha poľnohospodársky využitej pôdy,  boli značné 
diferencie medzi právnymi formami. Podľa Informačných listov MP SR3) dosiahol výsledok hospodárenia za 
právnické osoby v poľnohospodárstve, prepočítaný na hektár poľnohospodársky využívanej pôdy v roku 
2009 stratu –62,3 EUR. Ziskových bolo 56 % podnikov, ale medziročne ich podiel klesol až o 21 p. b. Nižšiu 
stratu dosiahli obchodné spoločnosti (-23 EUR) ako poľnohospodárske družstvá (-62,3 EUR). Ziskových bolo 
39 % poľnohospodárskych družstiev a 67 % obchodných spoločností.  
 
Výsledky hospodárenia samostatne hospodáriacich roľníkov - fyzických osôb 
 Samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) - fyzické osoby, sledovaní v databáze Informačných listov, 
obhospodarovali podľa evidencie LPIS, 8,4 % z celkovo využívanej poľnohospodárskej pôdy Slovenska. 
Medziročne sa zvýšil ich počet (114 %) ako aj podiel na využívanej pôde (2 p.b.). Početne bolo v roku 2009 
zachytené v databáze Informačných listov až 1989 subjektov SHR.  

                                                            

3  Finančno-ekonomické ukazovatele, prepočítané na ha poľnohospodársky využívanej pôdy, boli získané z 
údajov, ktoré zabezpečilo MP SR formou Informačných listov, uložených v CD MP SR na VÚEPP. Hodnotený súbor 
zahŕňa 2 2572 subjektov právnických a fyzických osôb s počtom do 19 i nad 20 zamestnancov. Keďže Informačné listy 
zachytávajú údaje z poľnohospodárskych podnikov, ktoré v roku 2009 obhospodarovali 83,25 % výmery využívanej 
poľnohospodárskej pôdy Slovenska a tvoria súbor, ktorý nie je vyčerpávajúci, preto sa  jeho výsledky prepočítali na ha 
p. p. (podľa deklarácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS).    
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Podľa metodiky, zahŕňajúcej osobný dôchodok roľníka do výsledku hospodárenia, až 88,6 % podnikov SHR  
vykázalo kladný výsledok hospodárenia vo výške 32,2 EUR. ha-1 p. p., ktorý sa medziročne znížil o takmer 
30 %. Po odpočítaní osobného dôchodku roľníka (vyčísleného na úrovni priemernej mzdy právnických osôb 
v poľnohospodárstve, ktorý na rozdiel od právnických osôb nie je nákladovou položkou), by SHR dosiahli 
stratu (55,9 EUR ha-1 p. p.). K lepšiemu výsledku hospodárenia prispeli bežné podpory, bez ktorých by SHR, 
podobne ako právnické osoby, boli ešte viac stratoví.  
Úroveň výsledku hospodárenia bola v jednotlivých veľkostných skupinách podnikov, podľa 
poľnohospodárskej pôdy, diferencovaná. Podľa rozdelenia podnikov SHR do veľkostných skupín 
poľnohospodárskej pôdy najvyššiu úroveň výsledku hospodárenia dosiahli podniky hospodáriace na výmere 
do 50 ha p.p.  Opačná tendencia vo výsledku hospodárenia bola po odpočítaní osobného dôchodku, kedy 
celkový výsledok hospodárenia bol záporný a v skupinách podnikov s nižšími výmerami poľnohospodárskej 
pôdy strata narastala a zisk bol dosiahnutý len pri podnikoch obhospodarujúcich viac ako 500 ha 
poľnohospodárskej pôdy. Najvyšší kladný výsledok hospodárenia (bez osobného dôchodku) bol v podnikoch 
s výmerou nad 500 ha poľnohospodárskej pôdy. 
Vo výrobnej špecializácii SHR dominovala podobne ako v predchádzajúcich rokoch  rastlinná výroba, u ktorej 
príjmy boli takmer 5 násobne vyššie ako zo živočíšnej výroby. Tržby vzrástli v obidvoch odvetviach ale viac 
v rastlinnej výrobe.   
Rozhodujúci podiel z príjmov SHR tvorili príjmy z predaja výrobkov a služieb (48,6 %), predovšetkým 
z rastlinnej výroby.  K ziskovosti prispievala aj diverzifikácia služieb, najmä v agroturistike ako aj v systéme 
ekologického poľnohospodárstva, tak v rastlinnej ako aj v živočíšnej výrobe. Výdavky tvorila najmä 
prevádzková réžia (57,5 %) a nákup materiálu (23,1 %). Ostatné výdavky boli vynaložené na nákup tovaru 
(10,7 %), mzdy (5,1 %)  a platby poistného a príspevky do fondov (3,6 %). 
V porovnaní s právnickými osobami SHR dosiahli vyšší podiel neinvestičných podpôr na príjmoch (23,3 %), 
nižšiu zadlženosť majetku a vyšší podiel ziskových podnikov.  
Významne negatívny trend v tvorbe pridanej hodnoty, ktorá sa za r. 2009 (s výnimkou obchodných 
spoločností) prepadla o vyše polovicu v porovnaní s r. 2008 je potrebné v čo najskoršom období zvrátiť a to 
aj s prispením veľmi efektívneho prideľovania a čerpania podporných prostriedkov PRV SR 2007- 2013. 
 
Lesné hospodárstvo 

Tržby a výnosy LH SR v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 klesli o 22,9 %. Tržby za drevo boli 
v roku 2009 oproti roku 2008 nižšie o 23,5 %. Krízové obdobie spôsobilo, že hoci bol predaj dreva v roku 
2009 vyšší oproti roku 2008 takmer o 3 %, tržby dosiahli úroveň roku 2004. Príčinou bolo zníženie 
speňaženia dreva o 22 %. Ostatné tržby a výnosy LH dosiahli v roku 2009 76,82 mil. EUR. Medziročne klesli 
o 20,7 %. V ostatných tržbách a výnosoch sú zahrnuté príjmy a výnosy z predaja produktov ostatnej lesnej 
produkcie, pridruženej výroby, čiastka zhodnotenia guľatiny vo vyrobenom rezive, poľovníckych, turistických 
a lesníckych služieb, strojárskej a ostatnej výroby. Zahrňujú tiež výnosy z prenájmu a predaja lesného 
majetku, finančného kapitálu a cenných papierov. 
 
Tržby a výnosy v LH SR v bežných cenách (mil. EUR) 
Subjekty užívania lesov 1990 1995 2000 2005 2008 2009 
Štátne organizácie LH 150,40 169,89 215,89 322,25 324,70 265,87 
Neštátne subjekty - 78,87 105,49 135,13 177,22 120,87 
Spolu 150,40 248,76 321,38 457,38 501,93 386,74 
Prameň: PIL 2009, Správy o LH SR, Osobitný zisťovací dotazník MP SR, Rezortné štatistické výkazy 
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Celkové náklady výrobnej, obchodnej a ostatnej činnosti subjektov LH boli v roku 2009 373,26 mil. EUR. 
Medziročne klesli o 20,7 %, čo bolo podmienené poklesom objemu výroby vplyvom hospodárskej krízy. 
Celkové náklady v pestovnej činnosti vykazujú medziročný pokles o 36,9 % a v ťažbovej činnosti o 17,1 %. 
Nižší pokles nákladov v ťažbovej činnosti sa dosiahol napriek vyššej ťažbe i predaja dreva ako v roku 2008. 
Hospodársky výsledok (HV) výrobnej činnosti v roku 2009 dosiahol hodnotu 13,49 mil. EUR. 
 
Hospodársky výsledok štátnych organizácií LH 
HV v štátnych organizáciách LH je negatívne ovplyvnený najmä zabezpečovaním činností súvisiacich so 
starostlivosťou o viac ako 100 tisíc ha neodovzdaných neštátnych lesov a činností súvisiace so správou 
vodných tokov. Povinnosťou štátnych organizácií je vyčleniť z hospodárskeho výsledku časť finančných 
prostriedkov na majetkové vysporiadanie neštátnych neodovzdaných lesov. Negatívny dopad na 
hospodársky výsledok majú aj výkony pestovnej a ťažbovej činnosti realizované v  neštátnych 
neodovzdaných lesoch.  
 
Hospodársky výsledok štátnych organizácií LH SR na meraciu jednotku (EUR) 

Lesná výroba Celá výrobná činnosť 
Ukazovateľ 

Meracia  
jednotka 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
EUR.ha-1 
lesa 8,33 -5,74 0,75 4,08 6,64 0,12 HV štátnych 

organizácií LH EUR.m-3 
ťažby 1,99 -1,19 0,15 0,96 1,36 0,02 

Prameň: Rezortné štatistické výkazy. Vypracoval: NLC-LVÚ Zvolen 
 
Hospodársky výsledok neštátnych subjektov SR  
Hospodárske a ekonomické údaje za neštátny sektor sa získavajú prostredníctvom výberového súboru (siete 
spravodajských jednotiek - SSJ), v počte okolo 600-700 subjektov a približne 50 % z celkovej výmery 
neštátnych lesov. 
 
Hospodársky výsledok neštátnych subjektov LH SR na meraciu jednotku (EUR)  

Lesná výroba Celá výrobná činnosť 
HV neštátne lesy so: 

Meracia 
jednotka 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
EUR.ha-1 
lesa*) 51,19 55,33 

28,12 
34,36 26,56 

14,67 
Započítanou cenou 
práce EUR.m-3 

ťažby*) 12,31 12,45 
6,91 

8,27 5,97 
3,61 

EUR.ha-1 
lesa 15,37 16,63 

9,84 
10,32 7,97 

5,13 
Nezapočítanou 
cenou práce EUR.m-3 

ťažby 3,68 3,72 
2,42 

2,49 1,79 
1,26 

Prameň: Rezortné štatistické výkazy. Vypracoval: NLC-LVÚ Zvolen 
Vysvetlivka: *) hospodársky výsledok po zahrnutí nezaplatenej vlastnej práce obhospodarovateľov neštátnych 
lesov. 
 
V roku 2009 dosiahol objem investícií v LH SR 8,9 mil. EUR, čo je pokles oproti roku 2008 o 79,1 %. Stavebné 
investície tvorili 67,2 %, stroje a zariadenia 24,0 % a ostatné investície 8,8 %. V štátnych organizáciách LH SR 
poklesol celkový objem investícií o 82,9 % a v neštátnych organizáciách o 58,6 %. 
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Lesy vo vlastníctve štátu obhospodarujú štátne organizácie LH. Neštátny sektor tvoria lesy súkromné, 
spoločenstevné, cirkevné, poľnohospodárskych družstiev (PD) a obecné. 
 
Vývoj vlastníctva a užívania lesov v SR 

2002 2005 2008 2009 
Subjekty 

Vlastníctvo / využívanie 
Štátne 42,8 62,3 41,8 58,5 40,2 55,1 40,9 54,8 
Neštátne 49,9 37,7 52,3 41,5 51,5 44,9 52,4 45,2 
Obecné 9,7 8,7 9,7 8,7 9,7 8,8 9,7 9,0 
Súkromné 12,9 6,1 14,2 6,3 13,0 7,2 13,4 6,9 
Spoločenstevné 24,0 20,6 24,9 23,8 25,6 26,9 26,0 27,4 
Cirkevné 3,2 2,1 3,4 2,5 3,0 1,7 3,0 1,6 
Poľnohospodárske 
družstvá 

0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Nezistené vlastníctvo 7,3 5,9 8,2 6,7 
Prameň: NLC-ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR, 2010 
 
Požiadavky na zníženia už schválených žiadostí o NFP v rámci PRV SR 2007-2013 
 Vzhľadom na finančnú krízu umožnila PPA konečným prijímateľom pomoci s už podpísanou zmluvou 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  zníženie výšky oprávnených výdavkov na projekt. 
Do 31.12.2009 PPA podpísala  23 dodatkov týkajúcich sa zníženie výšky schválených verejných výdavkov 
v celkovej sume zníženia 2 078 486,48 EUR. Najviac, 20 žiadostí v požiadavke zníženia schválených verejných 
výdavkov o 2 013 794,81 EUR , sa týkalo požiadaviek v opatrení č. 1.1 – Modernizácia fariem , 2 požiadavky 
sa týkali opatrenia č. 1.2  Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného 
hospodárstva a 1 požiadavka sa týkala opatrenia č. 2.1 – Obnova potenciálu lesného hospodárstva 
a zavedenie preventívnych opatrení. 
Do 30.4.2010 PPA eviduje 83 žiadostí o zníženie výšky oprávnených výdavkov v celkovej sume požadovaného 
zníženia o 8 670 476,60 EUR, z ktorých už bolo 50 akceptovaných podpísaním dodatku k zmluve v celkovej 
výške zníženia 4 154 146,83 EUR. 
Údaje o počte žiadateľov požadujúcich zníženie už schválených NFP v rámci PRV SR 2007 – 2013 len 
podčiarkujú skutočne vážnu ekonomickú situáciu veľkej časti podnikov a naznačujú, že dôsledky krízy budú 
dlhodobejšie ako sa pôvodne predpokladalo. 

 1.3  Socio-ekonomický vývoj v roku 2009 

V rámci tejto kapitoly správa popisuje medziročné zmeny vo vybraných východiskových  kontextuálnych 
ukazovateľoch, z ktorých vychádza NSP RV SR 2007-2013 aj samotný programový dokument. 
  
Na úrovni NUTS-III (podľa metodiky OECD) má SR dva výrazne vidiecke regióny s viac ako 50 % podielom 
obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach – Banskobystrický kraj (52,2 %) a Nitriansky (51,3 %). Päť krajov 
patrí do skupiny ostatných vidieckych regiónov, kde vo vidieckych obciach žije 15 – 50 % obyvateľstva – 
Trnavský kraj (45,6 %), Prešovský kraj (42,9 %), Žilinský kraj (40,1 %), Košický kraj (39,3 %) a Trenčiansky kraj 
(36,1 %). Prevažne mestským regiónom s menej ako 15 % obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach je 
Bratislavský kraj (13,4 %). Klasifikácia regiónov SR pre súčasné programovacie obdobie zostáva nezmenená, 
avšak pre budúce programovacie obdobie bude potrené pripraviť novú klasifikácia v zmysle novej typológie 
vidieckych oblastí, ktorú prijala EK v r. 2010. 
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V rámci 8 krajov (NUTS III) je administratívne vyčlenených 79 okresov (NUTS IV), ktoré sú tvorené 2 981 
obcami, z toho 138 so štatútom mesta. Ku koncu roka 2009 bola hustota osídlenia SR 111 obyvateľov na 
1km2. 
 
Štruktúra agropodnikateľov podľa právnej formy zostala zachovaná, zmenilo sa iba zastúpenie právnych 
foriem na počte, výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy a ich veľkosť. Celkový počet 
podnikateľských subjektov medziročne vzrástol pod vplyvom aj keď mierneho nárastu právnických osôb. 
Počet samostatne hospodáriacich roľníkov mierne klesol, naopak zvýšil sa počet živnostníkov podnikajúcich 
súčasne ako SHR. 
 
Počet podnikov podľa odvetví a právnych foriem 

Poľnohospodárstvo Poľnohospodárske 
služby 

Potravinársky priemyselPrávna forma 

2008 2009 09/08 2008 2009 09/08 2008 2009 09/08

Štátne podniky 5 6 120,00 2 2 100,00 1 1 100,00

Družstva 596 597 100,17 21 34 161,90 5 7 140,00

Obchodné spoločnosti spolu 1251 1325 105,92 1120 1197 99,42 419 409 97,61

z toho: verejné obchod. spoloč. 1 1 100,0 22 21 95,45 2 3 150,00

spol. s ručením obmedz. 1121 1195 106,60 1106 1054 99,43 310 308 99,35

akciové spoločnosti. 129 128 99,22 122 122 100,00 106 96 90,57

komanditné spoločnosti - 1 - - - - 1 2 200,00

Ostatné právnické osoby 111 141 127,03 21 21 100,00 20 10 50,00

Právnické osoby spolu 1963 2069 105,40 1124 1254 100,48 445 427 95,96

Fyzické osoby nezapis. do OR 7050 7000 99,29 2293 2934 100,07 4882 4889 100,14

Celkom 9013 9069 100,62 4418 4188 100,19 5327 5316 99,79

Zdroj: VÚEPP, Zelená správa 2010 
 
Podľa údajov Štatistického úradu SR počet podnikateľských subjektov v prvovýrobe medziročne mierne 
vzrástol (0,6 %). Najväčší podiel na zvýšení podnikov v prvovýrobe malo zvýšenie ostatných právnických 
osôb (7 %) a obchodných spoločností (6 %). Počet družstiev sa v roku 2009 výrazne nezmenil. Počet 
právnických osôb (PO) medziročne v poľnohospodárskej prvovýrobe vzrástol o 5 %. Mierne sa znížil 
v poľnohospodárskej prvovýrobe počet registrovaných fyzických osôb (FO). 
Celkový počet podnikov v poľnohospodárskych službách medziročne vzrástol o 19 %. Najvyšší percentuálny 
nárast bol u družstiev (62 %) v poľnohospodárskych službách. 
V roku 2009 sa zvýšil počet družstiev v hospodársko-technických a obchodných službách o 13 podnikov. 
Počet obchodných spoločností (OS) medziročne klesol o 7 podnikov. Počet fyzických osôb si zachoval 
približne rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom roku. 
V potravinárskom priemysle medziročne v počte podnikov nenastala podstatná zmena. Najväčší 
percentuálny podiel na náraste podnikateľských subjektov mali v potravinárskom priemysle družstvá (40 %). 
Fyzické osoby v potravinárskom priemysle nezaznamenali veľkú zmenu, ich počet vzrástol o 7 podnikov čo 
predstavuje zanedbateľné percento. 
 
Pôda a vlastnícke vzťahy k pôde 
Výmera využitej poľnohospodárskej pôdy sa znížila o 6 589 ha na 1 930 348 ha. Pokles bol najmä v 
dôsledku zníženia výmery trvalých lúk a pasienkov, ako uvádza nasledovná tabuľka. 
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Výmera pôdy v SR v ha 
Ukazovateľ 2008 2009 Index 2009/2008
Využitá poľnohospodárska pôda 1 936 938 1 930 348 99,66
v tom: orná pôda 1 349 311 1 351 779 100,18

trvalé porasty 24 579 22 369 91,01
ostatné plochy vrátane domácich záhradiek 31 464 31 007 98,55
trvalé lúky a pasienky 531 584 523 609 98,50

Zdroj: VÚEPP, Zelená správa 2010 
 
Výmera trvalých porastov klesla o 668 ha, ostatných plôch vrátane domácich záhradiek o 1 998 ha. Orná 
pôda sa zvýšila o 2 468 ha. Výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy predstavovala 82 % z celkovej pôdy.  
Výmera ekologicky obrábanej pôdy sa medziročne zvýšila (7,4 %) a dosiahla 7,5 % podiel na 
poľnohospodársky využívanej pôde. 
Zornenie pôdy bolo na úrovni 70 %. Najvyššie zastúpenie v štruktúre plodín na ornej pôde mali obilniny 
(56,81 %), ktoré medziročne poklesli (2,57 p.b). K zvýšeniu zastúpenia došlo u priemyselných plodín (2,46 p. 
b.) a objemových krmovín na ornej pôde (0,53 p. b.). 
 
Trh s pôdou je pomalý v dôsledku nevyrovnaných vlastníckych vzťahov k pozemkom. V súčasnosti je viac ako 
360 tis. ha pôdy neznámych vlastníkov.  
Priemerná trhová cena poľnohospodárskej pôdy s výmerou nad 1 ha svojou hodnotou 2,21  €.m-2 dosiahla 
21,2 % z priemernej ceny všetkých predaných pozemkov. Za najnižšie ceny (0,84 €.m-2) boli predané 
pozemky s najväčšou výmerou nad 10 ha. Zo sledovaných okresov bola trhová cena poľnohospodárskej 
pôdy maximálna v okrese Liptovský Mikuláš 11,98 €.m-2. 
Naopak, za najnižšie trhové ceny boli predávané pozemky v okrese Svidník 0,03 €.m-2 . 
 
Zamestnanosť v poľnohospodárstve klesla o 9,7 % na 65,3 tisíc osôb. Priemerný evidenčný počet 
zamestnaných osôb v poľnohospodárstve a potravinárstve v rámci hospodárstva SR klesol z 2,6% (r. 2008) na 
2,53% (r. 2009). 
Pribudli pracovníci v stredných a starších vekových kategóriách. Vo vzdelanostnej štruktúre klesol počet 
pracovníkov so základným vzdelaním, vyučených a so stredoškolským vzdelaním a mierne sa zvýšil počet s 
vysokoškolským vzdelaním. 
 
Vzdelanostná štruktúra pracovníkov v poľnohospodárstve 

  

Zdroj: VÚEPP, Zelená správa 2010 
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V roku 2009 pracovalo v poľnohospodárstve 16 81,5 tis. osôb, čiže o 9,5 % menej ako pred rokom.  
Medziročne sa počet osôb pracujúcich v poľnohospodárstve znížil o 7 tis. osôb, (9,7 %). Tento v ostatných 
rokoch nezvykle vysoký pokles pracovných síl je od roku 2001 druhý najvyšší a bol aj sprievodným javom 
ekonomickej krízy v minulom roku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol viac počet mužov (11,6 %) 
ako žien (4,5 %). 
 
Vývoj počtu zamestnancov v poľnohospodárstve (v tis. osôb) 
 
Pracujúci v poľnohospodárstve 2008 2009 Medziročná mena v % 
   2008/07 2009/08 
Zamestnanci 65,8 58,4 -4,9 -11,2
Podnikatelia 6,2 6,6 -1,6 6,5
Výpomocní členovia dom. podnikateľa 0,3 0,3 0 0
Pracovnici spolu 72,3 65,3 -4,2 -9,7
Zdroj: VÚEPP, Zelená správa 2010 
 
V organizáciách s počtom 20 a viac zamestnancov pracovalo v roku 2009 v poľnohospodárskej prvovýrobe 
(pestovanie plodín, chov zvierat) 34 444 fyzických osôb (priemerný evidenčný počet), čo bolo o 4,1 tisíc 
menej ako v roku 2008. Medziročný úbytok zamestnancov sa zvýšil z 8,6 % v roku 2008 na 10,7 %. Z hľadiska 
právnych foriem najväčší podiel pripadal na poľnohospodárske družstvá (65,4 %) a znížil sa podiel v 
obchodných i v príspevkových organizáciách. 
 
Podiel počtu zamestnancov podľa právnych foriem v % 

Právna forma 2008 2009 Medziročná zmena v p. b. 
  2008-2007 2009-2008 
Poľnohospodárske družstvá 61,8 65,4 -1,9 3,6
Štátne podniky 0,9 1,6 0,5 0,7
Obchodné spoločnosti 36,3 32,7 1,3 -3,6
Príspevkové organizácie 1 0,4 0,1 -0,6

Zdroj: VÚEPP, Zelená správa 2010 
 
Menila sa veková štruktúra, keď výrazne medziročne klesol počet pracovníkov vo vekovej kategórii 35-54 
rokov o 5,9 tis. osôb (12,7 %) a 20-24 rokov o 1,4 tis. osôb (48,3 %). 
Počet pracovníkov vo veku 25-29 rokov sa zvýšil o 1,9 tis. osôb (61 %). Mierne sa znížil i počet pracovníkov 
vo veku nad 60 rokov. V roku 2009 ich pracovalo v poľnohospodárstve 3,1 tisíc a od roku 2002 sa ich počet 
zvýšil takmer 3-násobne. V roku 2009 ubudli pracovníci v nižších vekových kategóriách a naopak sa zvýšil 
počet osôb v stredných a starších vekových kategóriách a nedošlo k prísunu mladších vekových kategórií. 
Znižovanie stavov pracovných síl a rušenie niektorých prevádzok sa tak najviac dotklo osôb v produktívnom 
veku. Veková štruktúra pracovníkov v poľnohospodárstve v roku 2009 bola nevyhovujúca a nedošlo k 
prirodzenej reprodukcii pracovných síl. Podľa VZPS priemerný vek činil 45,7 roka (v roku 2008 bol 45,9 roka). 
Takmer dve tretiny (61,4 %) všetkých pracovníkov poľnohospodárstva mali v roku 2009 viac ako 45 rokov. 
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Veková štruktúra pracovníkov v poľnohospodárstve 

 
Zdroj: VÚEPP, Zelená správa 2010 
 
Priemerné mzdy v poľnohospodárstve sa pohybujú už dlhšie len mierne nad 70 % úrovne miezd v 
národnom hospodárstve. V roku 2009 priemerná mesačná mzda v poľnohospodárskej prvovýrobe v 
organizáciách s 20 a viac zamestnancami dosiahla 597,54 €, čo bolo o 2,0 % viac ako v predchádzajúcom 
roku.  
Priemerná mzda v potravinárstve (výroba potravín a nápojov) medziročne vzrástla o 2,1 % na úroveň 
707,06 €. 

 1.4  Zmeny v relevantnej legislatíve EÚ a SR 

 V priebehu roku 2009 došlo k viacerým zmenám v kľúčovej legislatívne EÚ, týkajúcej sa 
implementácie pomoci (viď nižšie), na ktoré SR adekvátne reagovala a zabezpečila úplný súlad legislatívy a 
národných politík s aktuálnou legislatívou a politikami Spoločenstva. Rovnako bola za uvedené obdobie 
zabezpečená v rámci SR konzistentnosť medzi Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka 
a ostatnými finančnými nástrojmi.  
 
Legislatíva EÚ: 
NARIADENIE RADY (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky 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. 
NARIADENIE RADY (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 
73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 
č. 73/2009 a ktorým sa na rok 2009 stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné 
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uplatňovanie režimu jednotnej platby ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, ročné finančné rámce 
pre režim jednotnej platby na plochu a rozpočtové stropy uplatniteľné na prechodné platby na ovocie 
a zeleninu a na poskytovanie osobitnej podpory ustanovené v nariadení (ES) č. 73/2009. 
Nariadenie 73/2009 umožňuje využiť prostriedky z povinnej modulácie na financovanie opatrení rozvoja 
vidieka podľa nariadenia 1698/2005 z EAFRD. Modulácia v nových členských štátoch (vrátane Slovenska) sa 
uplatňuje iba v prípade, ak sa dosiahne úroveň priamych platieb starých členských štátov. Prostriedky 
z modulácie podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 budú míňané členskými štátmi v období od 1. januára 2010 do 
31. decembra 2015 ako podpora Spoločenstva v rámci súčasných programov rozvoja vidieka pre určené 
druhy aktivít. Pre nové členské krajiny platí obdobie pre uplatnenie výdavkov od 1. januára 2013 do 31. 
decembra 2015. 
 
NARIADENIE RADY (ES) č. 74/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
(EPFRV). 
NARIADENIE RADY (ES) č.473/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o 
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a nariadenie (ES) č.1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
Zmeny v nariadení (ES) č. 1698/2005 majú priamy vplyv na obsah a vykonávanie PRV SR 2007 – 2013. 
V nadväznosti na prijatý Európsky plán hospodárskej obnovy sa príspevky EAFRD členským krajinám zvýšili 
o 1,02 mld. EUR – 600 mil. EUR v roku 2009 a 420 mil. EUR v roku 2010. Pre Slovensko to znamená zvýšenie 
príspevku EAFRD vo finančnom pláne PRV SR 2007 – 2013 o 14 700 000 EUR v roku 2009 a 10 290 000 EUR 
v roku 2010. V roku 2013 sa bude uplatňovať v nových členských štátoch povinná modulácia. 
Tabuľka: príspevok EAFRD podľa rokov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

Nekonvergenčné regióny 5 941 999 5 616 026 5 253 766 5 023 679 5 155 357 5 390 497 6 219 268 38 600 592

Konvergenčné regióny 297 221 266 280 915 880 262 795 490 251 286 560 257 873 030 269 634 950 311 090 310 1 930 817 486
Dodatočné finančné prostriedky z 
článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) 
č.1698/2005 - nekonvergenčný 
región 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodatočné finančné prostriedky z 
článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) 
č.1698/2005 – konvergenčný 
región 0 0 14 700 000 10 290 000 0 0 2 500 000 27 490 000

EAFRD spolu 303 163 265 286 531 906 282 749 256 266 600 239 263 028 387 275 025 447 319 809 578 1 996 908 078

Zdroj: PRV SR 2007 - 2013 
 
Boli dopracované špecifické typy aktivít pre určité priority, ktoré mali byť do 31. decembra 2009 
zapracované v programoch rozvoja vidieka členských štátov a financované zo zvýšeného celkového záväzku 
fondu (podľa článku 2a nariadenia (ES) č. 1698/2005). PRV SR 2007 – 2013 bol revidovaný a schválený podľa 
požiadaviek nariadenia rozhodnutím Komisie K(2010)1220 (pozri kapitolu 1.5 Zmeny programu).  
Ako výsledok sa prepracovali ukazovatele a očakáva sa pozitívny merateľný dopad. Táto správa sa venuje 
obdobiu pred uvedenými zmenami legislatívy. V súčasnosti sa v SR nevyčerpali žiadne prostriedky 
z navýšeného plánu. 
 
V súvislosti so zabezpečením Európskeho plánu hospodárskej obnovy (European Economic Recovery Plan – 
EERP) bolo vydané rozhodnutie Rady 2009/61/ES z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programové obdobie 
2007 – 2013); rozhodnutie Rady č. 2009/434/ES z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
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2006/493/ES, ktorým sa stanovuje suma podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 
2007 do 31. decembra 2013 (finančná perspektíva); rozhodnutie EK č. 2009/444/ES z 10. júna 2009 o určení 
pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovených v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na 
roky 2009 až 2012 členským štátom; rozhodnutie EK č. 2009/545/ES zo 7. júla 2009, ktorým sa stanovuje 
ročné rozčlenenie sumy podľa členských štátov v zmysle článku 69 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 
o podpore rozvoja vidieka a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie EK 2006/636/ES. 
 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 363/2009 zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (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. 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 482/2009 z 8. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (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) a nariadenie 
(ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o 
vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z 
fondov EPZF a EPFRV.  
Zmeny nariadenia Rady o podpore rozvoja vidieka sa premietli aj do zmien vykonávacích predpisov, najmä 
pokiaľ sa jedná o obsah a zmeny programových dokumentov, sledovania ukazovateľov pre nové typy aktivít 
a ich samostatného merania. 
 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 380/2009 z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, 
ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného 
správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia 
uvedeného v Nariadení Rady (ES) č. 479/2008. Toto nariadenie ovplyvňuje nepriamo implementáciu 
programu, konkrétne vybraných opatrení osi 1 a 2, pri ktorých sa vyžaduje dodržiavanie podmienok 
krížového plnenia (cross-compliance). 
 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 484/2009 z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1975/2006, 
ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o 
realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka. Toto 
nariadenie ovplyvňuje nepriamo implementáciu programu, konkrétne vybraných opatrení osi 1 a 2, pri 
ktorých sa vyžaduje dodržiavanie podmienok krížového plnenia (cross-compliance). 
 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny 
a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným 
nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové 
plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva. Týmto nariadením sa 
zrušuje Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004  (s účinnosťou od 1. januára 2010). 
Toto nariadenie ovplyvňuje nepriamo implementáciu programu, konkrétne vybraných opatrení osi 1 a 2, pri 
ktorých sa vyžaduje dodržiavanie podmienok krížového plnenia (cross-compliance). 
 
Legislatíva SR: 
NARIADENIE VLÁDY SR č. 121/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 499/2008 Z. z. 
o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.  
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Toto nariadenie dopĺňa a upravuje podmienky poskytovania podpory v rámci schém agroenviromentálne 
platby PRV SR 2007-2013, vrátanie podmienok transformovania agro-enviromnentálnych záväzkov  
z programovacieho obdobia 2004-2006 do nového programovacieho obdobia 2007 – 2013. 
 
ZÁKON č. 390/2009 z 11. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti 
orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 
601/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Tento zákon dopĺňa a upravuje podmienky fungovania a niektoré postupy a orgánov štátnej správy pri 
rozhodovaní o výbere a financovaní projektov z PRV SR 2007-2013 a OP RH 2007 – 2013, vrátane možností 
preplatenia DPH ministerstvu, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným 
ministerstvom podľa osobitného predpisu (§21ods.5zákonač.523/2004Z.z.) a obciam, ak táto daň súvisí s 
podporami poskytnutými platobnou agentúrou v rámci zmienených programov. 
 
Aplikáciou Zákona NR SR č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, dňom 1. 1. 2009 vstúpila SR do Európskej menovej únie.  Všetky platby v PRV SR 
2007 - 2013 uvádzané v SKK sa týmto dňom prepočítavajú konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR. V prípade ak 
prepočítané platby presahujú maximálne podpory uvedené v prílohe I nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, 
výška podpory je limitovaná uvedenou maximálnou čiastkou. 

 1.5  Zmeny v sektorových politikách 

V roku 2009 boli v rámci MP SR prijaté opatrenia na realizáciu podpôr pre oživenie ovocinárstva a 
zeleninárstva:  

− platba SAPS na úrovni  121,5 €/ha   

− rozšírenie národného vyrovnávacieho doplatku na pôdu (doterajšia POP) na všetku ornú pôdu, 
čo spôsobilo nárast podpory SAPS o 31,45 €/ha 

− finančné prostriedky z prechodnej platby na rajčiaky sú v nasledujúcich rokoch prerozdelené 
v prospech celej výmery ovocia a zeleniny, t.j. nárast sadzby pre osobitnú platbu na ovocie 
a zeleninu je cca o 18,1 €/ha   

− spustenie Programu dodávok ovocia a zeleniny do škôl v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 
a NK (ES) č. 288/2009, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady 
(ES) č. 1234/2007, čo sa týka pomoci spoločenstva na dodávky ovocia, zeleniny, spracovaného 
ovocia a zeleniny a banánov deťom do  vzdelávacích zariadení, rámec pre Program školské 
ovocie, s účinnosťou od 15.apríla 2009. V rámci SR implementované nariadením vlády SR č. 
341/2009 Z.z. - o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v 
materských školách a pre žiakov v základných školách a Metodickým usmernením ministerstva 
školstva č. 15/2009-R z 27.augusta 2009 na realizáciu nariadenia vlády Slovenskej republiky o 
poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre 
žiakov v základných školách. 

− Dotácie pre neziskové organizácie - od 1. februára 2009 je v účinnosti výnos Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008 - 100 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne 
prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Podľa tohto výnosu môžu byť 
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poskytnuté dotácie pre združenia, zväzy, obce a iné neziskové organizácie na činnosť 
a realizáciu konferencií pre svojich členov a iné verejnoprospešné aktivity. Sprievodné 
opatrenia – osvetové a vzdelávacie aktivity o zdravotných dopadoch nesprávnej výživy, 
propagácia výroby produktov zdravej výživy, metódami šetrnými k životnému prostrediu, 
vzdelávanie na školách v súlade s výživovou politikou, verejné kampane (so zainteresovaním 
rezortu zdravotníctva a školstva) – financovanie z národných zdrojov. 

 
Uvedené opatrenia na oživenie ovocinárstva a zeleninárstva majú za cieľ najmä zlepšenie ekonomických 
výsledkov hospodárenia dotknutých subjektov, pričom podmienky získania podpory z PRV SR 2007- 2013 
pre pestovateľov a spracovateľov sa nezmenili.  
 
Od 1. augusta 2009 je reforma sektora vinohradníctva a vinárstva SR kompletná. Jej posledná fáza vstúpila 
do platnosti 1. augusta 2009 (jej zahájenie bolo 1.8.2008). 
V prvej časti reformy (nariadenia EK 479/2008 a 555/2008) vyplývala podpora vyčlenená pre každú 
producentskú krajinu s cieľom podporiť miestne potreby sektora s využitím národných finančných balíčkov, 
ktoré pre rok 2009 mali byť vyplatené do 15.októbra. 
V roku 2009 z rozpočtu EÚ bolo 794 miliónov EUR vyčlenených na podporu opatrení reštrukturalizácie a 
konverzie vinohradov, destiláciu vedľajších produktov, destiláciu konzumného liehu, krízová destiláciu a 
pomocné používanie zahusteného hroznového muštu. Dobrovoľný režim klčovania (naplánovaný na tri roky) 
pre rok 2009 mal vyčlenené  finančné prostriedky vo výške 464 mil. EUR. 
Druhá časť reformy (implementácia je obsiahnutá v nariadeniach EK 436/2009, 606/2009 a 607/2009) 
vstúpila do platnosti od 1. augusta 2009 a priniesla nasledovné zmeny: 
1. Nový systém chránených označení pôvodu vín a chránených zemepisných označení 
2. Úprava výrobných postupov pri výrobe vín 
3. Vinohradnícky register, povinné nahlasovanie informácií na monitorovanie trhu s vínom, zhromažďovanie 
dokumentov priložených k zásielkam vinárskych výrobkov a vedenie registrov v sektore vinohradníctva a 
vinárstva. 
Uvedenou reformou vinohradníctva a vinárstva sa podmienky získania podpory z PRV SR 2007- 2013 pre 
pestovateľov a spracovateľov hrozna nezmenili.  
 
V roku 2009 s poklesom výkupnej ceny a dopytu po mlieku poklesol záujem výrobcov mlieka o vytváranie 
odbytových organizácii.  V zozname schválených nákupcov mlieka v SR pribudol, podľa rozhodnutia PPA v 
účinnosti od 1.12.2009, nový nákupca mlieka FirstFarms s.r.o.  
Nariadením Komisie (ES) č. 733/2009 z 11. augusta 2009, sa prijali núdzové opatrenia pre trh s mliekom a 
mliečnymi výrobkami formou nákupu masla a sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej 
súťaže na obdobie od 1. septembra 2009 do 30. novembra 2009. 
Nariadením Európskej komisie (EÚ) č. 1233/2009 z 15. decembra 2009,  sa ustanovilo osobitné opatrenie na 
podporu trhu v mliekarenskom odvetví vyčlenením 300 mil. EUR. EK vydaným nariadením považuje za 
vhodné poskytnúť členským štátom finančné krytie s cieľom podporiť prvovýrobcov mlieka, ktorí sú vážne 
postihnutí krízou v mliekarenskom odvetví a čelia problémom likvidity. Výška podpory pre Slovensko 
vyplývajúca z uvedeného nariadenia bola stanovená na 2,03 mil. EUR. Následne v roku 2010 nariadením 
vlády SR č. 78/2010 Z. z. sa ustanovujú podmienky poskytnutia jednorázovej podpory v sektore produkcie 
mlieka. Nariadenie nadobudlo účinnosť 15. 3. 2010 a jeho platnosť skončí 31. 8. 2010. 
 
V hospodárskom roku 2009/10 sa do intervenčného nákupu nenakupovala kukurica, čo sa odrazilo v raste 
exportu a zvýšení domáceho spracovania kukurice na výrobu bio-etanolu. Zrušenie dovozného cla na import 
tvrdej pšenice a osiva mäkkej pšenice vysokej kvality sa prejavilo vo zvýšení importu. 
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V sektoroch živočíšnej výroby nedošlo k výrazným zmenám. Pozitívne zmeny priniesla najmä implementácia 
opatrenia 1.1. Modernizácia fariem, kde cieľom týchto opatrení boli činnosti, ktoré zlepšujú celkovú 
výkonnosť podnikov a sú v súlade s požiadavkami životného prostredia (najmä výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia objektov, výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp, objektov na priamy predaj 
poľnohospodárskych výrobkov, modernizácia  technického a technologického vybavenia  v chovoch 
hospodárskych zvierat 
Mierne sa medziročne zvýšili doplnkové národné platby na VDJ. V rámci tejto zmeny sa zmenili koeficienty 
viazania a odviazania pre ovce a kozy.  
2008 2009 
139,24 €/VDJ (4 219 Sk/ VDJ) 148,00 €/VDJ (156 €/VDJ pre dojčiace kravy) 
Koeficient viazania pre ovce a kozy: 0,65 Koeficient viazania pre ovce a kozy: 0,57 

Koeficient odviazania pre ovce a kozy: 0,43 
Chovateľom hovädzieho dobytka, oviec a kôz bola poskytnutá zo strany Plemenárskych služieb š.p. odplata 
v čiastke 16,6 EUR/VDJ a chovateľom ošípaných odplata v čiastke 49,80 EUR/VDJ za poskytovanie informácií 
o pôvode a identifikácii zvierat na farme pre spracovanie v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. 
Schválenie zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť zákona od 1. 9. 2009), ktorý garantuje výšku 
výkupnej ceny elektrickej energie vyrábanej z biomasy vytvoril priestor pre väčší záujem veľkých 
poľnohospodárskych podnikov o výstavbu bioplynových staníc, ktoré môžu byť spolufinancované z PRV SR 
2007 - 2013.  

 1.6  Zmeny v programovom dokumente 

 V nadväznosti na výsledky implementácie opatrení, podmienky spoločnej organizácie trhu, HCH a RP 
boli navrhnuté a schválené dve modifikácie programu, ktoré sa týkali jednotlivých opatrení vrátane 
finančných tabuliek (presuny medzi osami a v rámci osí) a monitorovacích ukazovateľov. Zmeny boli 
prerokované a schválené monitorovacím výborom. V októbri bola konečná verzia prvej modifikácie zaslaná 
EK, ktorá žiadala úpravy alebo vysvetlenia k prvej modifikácii. Následne po zodpovedaní pripomienok EK, 
vzhľadom na to, že modifikácia bola v súlade s NSPRV SR a relevantnými článkami nariadení (ES) 1698/2005 
a 1974/2006, bol návrh akceptovaný listom EK z 27.10.2009. 
Konečná verzia druhej modifikácie bola do EK zaslaná v decembri 2009. Táto modifikácia pozostávala zo 
zmien, ktoré vyplynuli z RP a HCH a ktoré v súlade s legislatívou ES podliehajú schváleniu formou 
rozhodnutia EK a zo zmien, ktoré vyplynuli z dovtedajšej implementácie programu, ktorých schválenie 
nepodlieha rozhodnutiu EK. Túto druhú časť modifikácie EK schválila svojím listom z 18. 12. 2009 následne 
po vyjasnení všetkých pripomienok zo strany EK. Zmeny, ktoré súviseli s HCH a RP, boli schválené 
rozhodnutím Európskej komisie K(2010)1220 dňa 4. marca 2010.  
Prvá modifikácia bola akceptovaná listom EK z 27/10/2009 a obsahovala: 

Opatre-
nie 

Charakter zmeny Popis zmeny a zdôvodnenie 

121 Rozšírenie podporovaných investícií v sektore 
chmeľu, stanovenie demarkačných línií medzi 
PRV SR 2007 - 2013 a modifikovanou SOT 
(operačný program pre ovocie a zeleninu, 
národný podporný program – SOT s vínom); 
zmena ukazovateľov v súvislosti so zvýšením 
finančnej alokácie 

Snahou je naplniť garantovanú výmeru 
chmeľníc na 314 ha, čo súvisí 
s konkurencieschopnosťou odvetvia. Zmena 
taktiež umožňuje podporu výsadby 
vinohradov, ktorú nie je možné podporovať 
v rámci SOT s vínom. Zmena súvisí s novou 
legislatívou ES v sektore vína. 
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123 Zavedenie priameho predaja 
prostredníctvom vlastných predajných miest, 
stanovenie demarkačných línií medzi PRV SR 
2007 - 2013 a modifikovanou SOT s vínom 

Ide o tzv. priamy predaj len vlastnej 
produkcie žiadateľa konečnému 
spotrebiteľovi prostredníctvom predajných 
miest v podniku alebo mimo neho. 

125 Rozšírenie konečných prijímateľov Cieľom je uľahčiť implementáciu opatrenia, 
keďže úlohy spojené s usporiadaním 
pozemkového vlastníctva zabezpečujú  okrem 
MP SR aj krajské a obvodné pozemkové úrady 

142 Demarkačné línie s operačným programom 
ovocie a zelenina 

Zamedzenie dvojitého financovania z rôznych 
zdrojov 

111 Rozšírenie konečných prijímateľov, úprava 
ukazovateľov vzhľadom na zvýšenie fin. 
zdrojov 

Zmena umožní transformovaným 
špecializovaným vzdelávacím inštitúciám 
zapojiť sa do čerpania financií z opatrenia 
PRV SR 2007 - 2013 a tak zlepšiť ponuku 
vzdelávacích a informačných aktivít. 

213 Korektúry v texte a doplnenie ukazovateľov Zaradenie výsledkového ukazovateľa „výmera 
oblasti úspešnej starostlivosti o krajinu“ 
v rámci podopatrenia NATURA 2000 

214 Začlenenie podpory mladých vinohradov do 
integrovanej produkcie vo vinohradníctve, 
textové korektúry 

Začlenenie mladých vinohradov do IP má za 
cieľ používať šetrný spôsob pestovania viniča 
už od založenia výsadby. 

311 Technické úpravy a korektúry, úprava 
ukazovateľov vzhľadom na zníženie zdrojov 

Spresnenie definície oprávneného žiadateľa 
v súlade s legislatívou ES ohľadom 
veľkostných kategórií podnikov; zosúladenie 
s novoprijatou legislatívou ES v oblasti štátnej 
pomoci (ES 800/2008) 

313 Úprava ukazovateľov vzhľadom na zníženie 
zdrojov 

Znížením celkového objemu investícií došlo 
k zníženiu ostatných plánovaných hodnôt 
monitorovacích ukazovateľov. Prepočet je 
založený na priemernej výške verejných 
zdrojov na jeden projekt. 

331 Rozšírenie oprávnených žiadateľov Zmena umožní transformovaným 
špecializovaným vzdelávacím inštitúciám 
zapojiť sa do čerpania financií z opatrenia 
PRV SR 2007 - 2013 a tak zlepšiť ponuku 
vzdelávacích a informačných aktivít. 

321 
a 322 

Rozšírenie podporovaných aktivít o výstavbu 
obecných stavieb a objektov (iba op. 321), 
rozšírenie oprávnených výdavkov a úprava 
ukazovateľov vzhľadom na modifikáciu 
finančných plánov 

Požiadavka obcí na výstavbu chýbajúcej 
občianskej vybavenosti (napr. domy smútku, 
požiarne zbrojnice), ktorá skvalitní život 
obyvateľov vidieka. 
Oprávnené výdavky zahŕňajú aj výdavky 
spojené s externým manažmentov projektov 
vzhľadom na to, že malé obce nemajú 
personálne ani finančné vybavenie na 
riadenie realizácie projektov. Cieľom je zvýšiť 
kvalitu predkladaných projektov a väčšie 
zapojenie obcí. 
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341 Technické úpravy Spresnenie definície konečného prijímateľa 
413 Spresnenie a korektúry textu Spresnenie postupov a harmonogramu pre 

výber MAS 
421 Určenie orgánu zodpovedného za výber 

projektov spolupráce a úpravy textu 
Výber projektov spolupráce je v kompetencii 
RO, ktorý môže túto činnosť delegovať na inú 
inštitúciu 

431 Rozšírenie podporovaných aktivít a korektúry 
textu 

Doplnené boli činnosti súvisiace s budovaním 
zručností a schopností MAS v súlade s čl. 59 
nariadenia (ES) 1698/2005. 

511 Korektúry textu týkajúce sa odsúhlasovania 
programu aktivít NSRV SR 

- 

211, 212, 
213, 214, 
215, 221, 
224, 225 

Úpravy prepočtu platieb z SKK na EUR 
vzhľadom na zavedenie eura od 1.1.2009 

- 

Kapitola 
9 

Doplnenie ďalšieho opatrenia do tabuľky so 
štátnou pomocou  

Uvedenie PRV SR 2007 - 2013 do súladu 
s novou legislatívou ES. Zmena legislatívy ES, 
t.j. prijatie nového nariadenia Komisie 
363/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie 1974/2006. 

Prílohy k  
PRV SR 
2007 - 
2013 

Doplnenie prepočítavacích koeficientov a iné 
korektúry a spresnenia (výpočty platieb 
a pod.) 

- 

 
Časť druhej modifikácie bola akceptovaná listom z 18/12/2009 a obsahovala: 

Opatre-
nie  

Charakter zmeny Popis zmeny a zdôvodnenie 

125 Zavedenie zálohových platieb Cieľom je zabezpečenie plynulého 
financovania projektov, ktoré sú 
administratívne a finančne náročné 

226 Nové činnosti zamerané na budovanie 
a prevádzku protipožiarnych monitorovacích 
a výstražných systémov 

Ide o komplementárnu aktivitu k už 
existujúcim bodom daného opatrenia, 
nakoľko detekcia a presná lokalizácia požiaru 
zároveň vyžaduje sprístupnenosť oblasti 
cestami ako aj dostupnosť zdrojov vody 

321, 322, 
431 

Úprava zálohových platieb v súlade 
s článkami 38 a 56 nariadenia (ES) 1974/2006 

Nové znenie textu dáva do súladu 
poskytovanie zálohovej platby s čl. 38 a 56 
nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006. 

Kapitola 
9 

Doplnenie tabuľky o novú schému štátnej 
pomoci v prípade opatrenia 226 Obnova 
lesného potenciálu 

Uvedenie PRV SR 2007 - 2013 do súladu 
s novou legislatívou ES. Zmena legislatívy ES, 
t.j. prijatie nového nariadenia Komisie  
363/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie 1974/2006. 
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Súčasne s uvedenými zmenami v rámci prvej a druhej modifikácie boli upravené aj finančné plány opatrení 
v nadväznosti na stav ich implementácie, HCH a RP. Zmienené finančné presuny sa odrazili aj v zmene 
monitorovacích ukazovateľov pri relevantných opatreniach.  
Zmeny v rozdelení finančných zdrojov, ktoré zahŕňajú verejné aj súkromné zdroje uvádza nasledovná 
tabuľka. Tabuľka porovnáva celkové výdavky podľa finančného plánu platného ku koncu roku 2009 a celkové 
výdavky podľa finančného plánu platného v čase schválenia programu. Finančné prostriedky sú vyjadrené 
relatívne vo vzťahu k celkovej alokácii programu. Zmeny vyplývajú z modifikácie programu. 
Kód 
opatrenia 

Opatrenie/Os 
Schválenie programu* 31.12.2009** 

111  Odborné vzdelávanie 0,48% 0,66%

114  Poradenstvo 0,72% 0,50%

121  Modernizácia fariem 24,49% 25,16%

122  Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 2,41% 2,39%

123  Pridávanie hodnoty do produktov 12,12% 11,94%

125  Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 3,15% 3,12%

141  Polosamozásobiteľské farmy – záväzky 
1257/1999 

0,04% 0,04%

142  Odbytové organizácie výrobcov 0,86% 0,84%

  OS 1 Spolu 44,28% 44,65%

211  Znevýhodnené oblasti - horské 11,59% 11,53%

212  Znevýhodnené oblasti - iné 8,04% 7,92%

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

214  Agroenvironment 10,03% 10,19%

215  Životné podmienky zvierat 2,40% 2,36%

221  Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 0,16% 0,15%

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

225  Lesnícko-environmentálne platby 0,74% 0,73%

226  Obnova lesného potenciálu 3,28% 3,67%

  OS 2 Spolu 36,54% 36,87%

311  Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností 7,37% 6,82%

313  Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 2,18% 1,34%

321  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 1,57% 2,54%

322  Obnova a rozvoj obcí 3,67% 2,86%

331  Vzdelávanie a informovanie 0,31% 0,33%

341  Získavanie zručností 0,33% 0,04%

  OS 3 Spolu 15,44% 13,94%

413  Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 1,53% 2,26%

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

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

 OS 4 Spolu 2,19% 2,92%
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511 Technická pomoc 1,54% 1,63%

 Celkový súhrn 100,00% 100,00%

*Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 schválený 4.12.2007 
**podľa údajov v SFC2007 a RDIS – Správa o finančnej implementácii 2009 
 
Finančné plány boli zmenené v prvej modifikácii v nadväznosti na situáciu v sektore (kríza) a stav ich 
implementácie. V súvislosti s druhou modifikáciou sa finančne posilnili opatrenia, ktorých prioritou je 
zmiernenie dosahov klimatickej zmeny, zachovanie biodiverzity, zavádzanie širokopásmového internetu 
(pozri 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 sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, 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.  
 
Orientačný rozpočet týkajúci sa operácií uvedených v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005 medzi 1. 
januárom 2009 a 31. decembrom 2013 do výšky súm v článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005) – 
navýšenie v dôsledku RP v rokoch 2009 a 2010 a povinnej modulácie v roku 2013 

Os / opatrenie Príspevok z EAFRD na obdobie 2009 – 2013 

Os 2  

Opatrenie 214 Agroenvironment 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. 
a) až f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 0 
- Súvisiace s prioritami uvedenými v článku 16a ods. 1 písm. 
g) nariadenia (ES) č. 1698/2005 5 000 000 

Os 3 spolu 5 000 000 
- Súvisiace s prioritami uvedenými v článku 16a ods. 1 písm. 
a) až f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 0 
- Súvisiace s prioritami uvedenými v článku 16a ods. 1 písm. 
g) nariadenia (ES) č. 1698/2005 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 0000 
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 

 
 

Okrem vyššie popísaných zmien v legislatíve, podpornej politike a vplyvom dopadov všeobecnej 
ekonomickej krízy sa všeobecné podmienky ovplyvňujúce vykonávanie programu v r. 2009 
podstatne nezmenili a jeho implementácia pokračovala za obdobných všeobecných podmienok 
ako v r. 2008. 
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 2  VÝVOJ PROGRAMU VO VZŤAHU K STANOVENÝM CIEĽOM NA 
ZÁKLADE UKAZOVATEĽOV VÝSTUPU A VÝSLEDKU (ČL. 82(2)(B) 
NARIADENIA RADY (ES) Č. 1698/2005) 

 PRV SR 2007 – 2013 bol schválený dňa 4. 12. 2007. Implementácia opatrení programu bola spustená 
vo februári 2008, resp. pri opatrení „Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a 
platby v ostatných znevýhodnených oblastiach,“ už v roku 2007.  
Pre základnú ilustráciu PRV SR 2007 – 2013 uvádzame zoznam opatrení podľa osí a aktuálne schválené 
finančné alokácie: 
 
Zoznam opatrení PRV SR 2007 – 2013 a indikatívny rozpis výdavkov podľa opatrení na celé obdobie pre celé územie 
SR v EUR (výdavky sú navýšené o prostriedky RP) 

Kód  Opatrenie/Os 
Verejné 

výdavky(1)
Súkromné 

výdavky 
Celkové 
výdavky

111 Odborné vzdelávanie 22 366 000 0 22 366 000
114 Poradenstvo 13 620 000 3 405 000 17 025 000
121 Modernizácia fariem 433 669 149 433 669 149 867 338 298
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 41 040 000 41 040 000 82 080 000
123 Pridávanie hodnoty do produktov 204 000 000 208 000 000 412 000 000
125 Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry  107 200 000 0 107 200 000
141 Polosamozásobiteľské farmy – záväzky 1257/1999 1 332 000 0 1 332 000
142 Odbytové organizácie výrobcov 29 400 000 0 29 400 000
  OS 1 Spolu 852 627 149 686 114 149 1 538 741 298
211 Znevýhodnené oblasti - horské 394 009 880 0 394 009 880
212 Znevýhodnené oblasti - iné 273 413 250 0 273 413 250
213 NATURA 2000 a smernica o vodách 3 434 000 0 3 434 000
214 Agroenvironment 354 255 543 0 354 255 543
215 Životné podmienky zvierat 81 466 364 0 81 466 364
221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 4 665 232 620 914 5 286 146
224 NATURA 2000 – lesná pôda 7 200 000 0 7 200 000
225 Lesnícko-environmentálne platby 25 160 805 0 25 160 805
226 Obnova lesného potenciálu 126 583 600 0 126 583 600
  OS 2 Spolu 1 270 188 674 620 914 1 270 809 588
311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností 116 760 000 117 960 000 234 720 000
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 22 934 000 23 512 502 46 446 502
321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 86 988 675 0 86 988 675
322 Obnova a rozvoj obcí 98 171 341 0 98 171 341
331 Vzdelávanie a informovanie 12 552 856 0 12 552 856
341 Získavanie zručností 1 500 000 0 1 500 000
  OS 3 Spolu 338 906 872 141 472 502 480 379 374
413 Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 56 655 746 32 096 010 88 751 756
421 Projekty spolupráce miestnej akčnej skupiny 3 726 000 0 3 726 000
431 Chod miestnej akčnej skupiny 18 631 460 0 18 631 460
  OS 4 Spolu  79 013 206 32 096 010 111 109 216
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Kód  Opatrenie/Os 
Verejné 

výdavky(1)
Súkromné 

výdavky 
Celkové 
výdavky

  Osi 1, 2, 3 a 4 spolu 2 540 735 901 860 303 575 3 401 039 476
511 Operácie technickej pomoci 56 317 816 0 56 317 816
   z toho NSRV: a) prevádzkové náklady 666 666 0 666 666
                           b) akčný plán  2 000 000 0 2 000 000
  Celkový súhrn 2 597 053 717 860 303 575 3 457 357 292

(1) zaokrúhlené na celé euro 
 
 
Rozdelenie finančných zdrojov podľa osí 
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V zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 bola Pôdohospodárskej platobnej agentúre na súčasné 
programovacie obdobie udelená akreditácia na vykonávanie programov  z fondov EÚ (EPFRV a EPZF). 
Implementáciu programu riadi MP SR (riadiaci orgán PRV SR 2007 – 2013) v úzkej súčinnosti s PPA. V roku 
2009 PPA priebežne zverejňovala výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“) pre jednotlivé opatrenia 
na svojich webových stránkach http://www.apa.sk. Výzvy boli súbežne zverejňované aj na stránkach RO 
http://www.land.gov.sk . 
Za účelom efektívnejšej administrácie pomoci sa pri vykonávaní PRV SR 2007 - 2013 uplatňuje základná 
klasifikácia programových opatrení a to na projektové (implementáciu zabezpečuje sekcia projektových 
podpôr PPA) a neprojektové (implementáciu zabezpečuje sekcia priamych podpôr PPA).  

 2.1  PROJEKTOVÉ OPATRENIA 

 Administráciu a monitorovanie implementácie projektových opatrení (os 1, 3, 4, plus opatrenie 
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (226) zabezpečuje sekcia 
projektových podpôr PPA. 
Priebeh a pokrok v implementácii programu prostredníctvom administrácie výziev počas r. 2009 znázorňuje 
nasledovná tabuľka. 

111 Odborné vzdelávanie 
114 Poradenstvo 

121 Modernizácia  fariem 
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 

123 Pridávanie hodnoty do produktov 
125 Skval i tnenie a  rozvoj infraštruktúry 

141 Polosamozásobite ľské farmy – záväzky 1257/1999 
142 Odbytové organizácie výrobcov 

OS 1 Spolu 
211 Znevýhodnené oblasti  - horské 

212 Znevýhodnené oblasti  - iné 
213 NATURA 2000 a  smernica  o vodách 

214 Agroenvironment 
215 Životné podmienky zvierat 

221 Prvé za lesnenie poľnohospodárskej pôdy 
224 NATURA 2000 – lesná pôda 

225 Lesnícko-environmentálne platby 
226 Obnova  lesného potenciá lu 

OS 2 Spolu 
311 Diverzi fikácia  nepoľnohospodárskych činností 

313 Podpora činností v oblasti  cestovného ruchu 
321 Základné s lužby pre vidiecke obyvate ľstvo 

322 Obnova  a  rozvoj obcí 
331 Vzdelávanie a  informovanie 

341 Získavanie zručností 
OS 3 Spolu 

413 Vykonávanie s tratégi í miestneho rozvoja  
421 Projekty spolupráce miestnej akčnej skupiny 

431 Chod miestnej akčnej skupiny 
OS 4 Spolu 

511 Operácie technickej pomoci

0 125 000 000 250 000 000 375 000 000 500 000 000

852 627 149

1 270 188 674

338 906 872

79 013 206

Rozdelenie verejných výdavkov podľa opatrení a osí

Verejné výdavky (EUR)



 

 

Aktuálny stav administrácie výziev PRV SR 2007-2013 (projektové opatrenia) k 31. 12. 2009 

Číslo výzvy Č.op.  Názov opatrenia 

Termín 
zverejnenia 
výzvy 
/rozhodnutia 
GR 

Termín 
začiatku 
prijímania 
žiadostí 

Termín 
uzávierky 
(ukončenie 
prijímania 
žiadostí) 

Počet 
prijatých 
žiadostí 

Objem 
žiadaných 
finančných 
prostriedkov v 
EUR 

Počet 
uzatvorených 
zmlúv 

Objem 
schválených 
finančných 
prostriedkov v 
EUR 

Počet 
vyradených 
projektov 

1.1 Modernizácia fariem 01.02.2008 01.02.2008 30.04.2008 2 001 634 377 136 921 393 991 777 1029 

1.2 
Pridávanie hodnoty do poľn. 
produktov a produktov lesného 
hosp. 

01.02.2008 01.02.2008 30.04.2008 276 259 885 697 159 176 224 579 97 2008/PRV/01 

2.1 
Obnova potenciálu lesného  hosp. 
a zavedenie preventívnych opatrení

01.02.2008 01.02.2008 30.06.2008 314 95 900 987 267 78 517 751 41 

1.3 
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a 
adaptácie poľn. a lesného hosp. 

01.02.2008 15.03.2008 trvá 321 87 072 749 319 83 781 619 0 

1.5 Odbytové organizácie výrobcov 01.02.2008 15.03.2008 11.09.2008 66 24 029 266 62 19 760 875 1 

01.02.2008 15.03.2008 30.05.2008 58 2 895 823 47 2 105 846 1 
1.6 

Odborné vzdelávanie a informačné 
aktivity 

01.02.2008 01.10.2008 17.04.2009 173 9 928 413 123 6 914 139 4 

1.7  Využívanie poradenských služieb 01.02.2008 15.03.2008 30.04.2009 756 1 254 746 0 0 0 

01.02.2008 15.03.2008 30.05.2008 29 1 945 154 18 1 233 484 2 

2008/PRV/02 

3.3 Vzdelávanie a informovanie 
01.02.2008 02.09.2008 17.04.2009 40 2 733 199 20 1 429 630 0 

4.1 
Implementácia Integrovaných 
stratégií rozvoja územia  

04.04.2008 01.12.2008 15.12.2008 77 272 822 31 260 174 
2008/PRV/04 

4.3 Chod miestnej akčnej skupiny 04.04.2008 01.12.2008 15.12.2008 
38 

15 621 084 
15 

6 204 518 
23 

2008/PRV/05 1.4 
Zvýšenie hospodárskej hodnoty 
lesov 

15.04.2008 15.04.2008 31.07.2008 212 20 688 604 38 4 455 017 0 

2008/PRV/06 3.5 
Získavanie zručností, oživovanie a 
vykonávanie integrovaných 
stratégií rozvoja územia 

02.05.2008 02.05.2008 31.07.2008 16 1 068 615 14 906 366 0 

2008/PRV/07 3.1 
Diverzifikácia poľn. činností (bez 
bioplynových staníc) 

02.07.2008 15.08.2008 31.08.2008 262 115 890 831 1 299 728 260 



 

 

Číslo výzvy Č.op.  Názov opatrenia 

Termín 
zverejnenia 
výzvy 
/rozhodnutia 
GR 

Termín 
začiatku 
prijímania 
žiadostí 

Termín 
uzávierky 
(ukončenie 
prijímania 
žiadostí) 

Počet 
prijatých 
žiadostí 

Objem 
žiadaných 
finančných 
prostriedkov v 
EUR 

Počet 
uzatvorených 
zmlúv 

Objem 
schválených 
finančných 
prostriedkov v 
EUR 

Počet 
vyradených 
projektov 

3.2 
Podpora činností v oblasti 
vidieckeho CR 

02.07.2008 15.08.2008 30.09.2008 252 21 014 736 0 0 0 

2008/PRV/08 3.1 
Diverzifikácia poľn. činností (iba 
bioplynové stanice) 

02.07.2008 15.08.2008 31.08.2008 9 11 966 342 9 11 966 342 0 

2009/PRV/09 3.4.1 
Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo 

02.01.2009 02.01.2009 30.06.2009 626 105 847 380 297 51 305 982 3 

2009/PRV/10 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 02.01.2009 02.01.2009 30.06.2009 646 121 749 463 179 30 312 139 0 

2009/PRV/11 1.1 Modernizácia fariem 15.07.2009 14.09.2009 30.10.2009 2 003 100 610 495 0 0 0 

2009/PRV/13 2.1 
Obnova potenciálu lesného  hosp. 
a zavedenie preventívnych opatrení

04.08.2009 14.09.2009 30.10.2009 312 169 251 631 0 0 0 

2009/PRV/14 1.1 
Modernizácia fariem - Priamy 
predaj 

19.10.2009 19.10.2009 30.12.2009 182 3 989 325 0 0 0 

Celkom: 8 592 1 884 994 498 2 489 900 669 966 1 461 
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Postup vyhodnocovania prijatých žiadostí podľa opatrení uvádza nasledujúca tabuľka.  
Tabuľka uvádza aj žiadané a schválené príspevky projektov v EUR.  

Kód 
Prijaté 
projekty 

Žiadaný príspevok 
(EUR) 

Vyradené 
projekty 

Schválené 
projekty 

Schválený 
príspevok (EUR) 

Zostáva 
vyhodnotiť 

 1.1 (121) 4186 738 976 955,96 1029 921 393 991 776,51 2236

 1.2 (123) 276 259 885 696,62 97 159 176 224 578,93 20

 1.3 (125) 321 87 072 748,67 0 319 83 781 618,62 2

 1.4 (122) 212 20 688 604,46 0 38 4 455 017,02 174

 1.5 (142) 66 24 029 265,51 1 62 19 760 874,64 3

 1.6 (111) 402 23 462 712,04 5 223 12 508 902,63 174

 1.7 (114) 756 1 254 745,94 0 0 0 756

 2.1 (226) 626 265 152 617,70 41 267 78 517 751,17 318

 3.1 (311) 271 127 857 173,07 260 10 12 266 070,67 1

 3.2.A (313) 230 19 210 530,47 0 0 0 230

 3.2.B (313) 22 1 804 205,59 0 0 0 22

 3.3 (331) 138 9 356 745,57 2 58 3 970 022,51 78

 3.4.1 (321) 626 105 847 379,92 3 297 51 305 982,48 326

 3.4.2 (322) 646 121 749 462,94 0 179 30 312 138,90 467

 3.5 (341) 16 1 068 615,25 0 14 906 365,65 2

Spolu 8794 1 807 417 459,70 1438 2547 868 001 099,74 4809

Zdroj: PPA 
 
PPA eviduje pod schválenými projektmi iba tie, kde už došlo k podpisu zmluvy. O projektoch, síce 
schválených, ale pred podpisom zmluvy, PPA nevedie výkazy, a preto sú stále klasifikované v rámci skupiny 
neschválených projektov. Rozdiel (prijaté projekty) mínus (schválené + zamietnuté) predstavuje projekty, 
ktoré zostáva ešte vyhodnotiť (resp. sú v štádiu hodnotenia).  
Súhrnná štatistika opatrení spolu s celkovými oprávnenými nákladmi a schváleným príspevkom z EPFRV (ich 
rozdiel predstavuje sumu spolufinancovania z vlastných zdrojov), vyplatenými verejnými financiami a 
ukončenými projektmi je v sumárnej tabuľke v prílohe 2. 

 2.1.1  Opis implementácie podľa opatrení 

Opatrenie 1.1  
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem (kód opatrenia 121) boli do 31.12.2009 vyhlásené tri výzvy na 
prijímanie projektov a to jedna v roku 2008 a dve v roku 2009. Všetky tri výzvy boli uzavreté a v rámci nich 
bolo prijatých 4 186 žiadostí o NFP. Termíny zverejnenia výziev a prijímania žiadostí sú uvedené v tabuľke 
„aktuálny stav administrácie výziev“.  
Do konca roka 2009 bolo v rámci 1. výzvy uzatvorených 921 zmlúv s príspevkom 393 991 776,51 EUR, 1029 
žiadostí bolo vyradených a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Z uvedenej výzvy zostalo k 
31.12. 2009 51 žiadostí v procese vyhodnocovania.  
Žiadosti prijaté v 2. a 3. výzve v roku 2009 postupne prechádzali procesom komplexnej registrácie avšak do 
konca roka 2009 nebola uzatvorená ani jedna zmluva.  
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MP SR listom z 26.8.2008 stanovilo 318 913 814 EUR ako limit verejných výdavkov celkom na uzatvorené 
zmluvy. Limit bol zmenený až v roku 2010. Podľa aktualizovaných údajov k 31.8.2010 bolo z prvej výzvy 958 
žiadostí schválených (uzavretá zmluva), 1043 vyradených a v procese vyhodnocovania nezostal žiadny 
projekt. 
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 2030 podporených podnikov, stav 
implementácie k 31.12.2009 ukazuje v tomto výstupovom indikátore plnenie na 45,37 %. Vzhľadom na 
vysoké percento schválených záväzkov nie je predpoklad podporiť 2030 podnikov. Zostáva vyhodnotiť 
projekty v rámci druhej a tretej výzvy predložené koncom roku 2009, kde boli bodovo zvýhodnené menšie 
podniky (obhospodarovaná pôda do 20 ha alebo 20 VDJ hospodárskych zvierat) s nižšími oprávnenými 
výdavkami projektu (do 50 tis. EUR). Vzhľadom na stav implementácie by bolo reálne podporiť 1731 
projektov/podnikov, čo predstavuje 86%-ný podiel z cieľovej hodnoty.  
Limit verejných výdavkov na celé programové obdobie činí 433 669 149 €. Hodnota schválených verejných 
zdrojov činila ku koncu roka 2009: 393 991 777 €, čo predstavuje 91 %-né kontrahovanie. K 31.12. 2009 bolo 
ukončených 88 projektov.  
Realizované platby (723 platieb) činili k uvedenému dátumu 147 337 276 € t.j. 34 % z celkového 
plánovaného limitu. Vyplatená suma na ukončené projekty bola 24 346 574 €. 
 
Implementácia v priebehu kalendárneho roka 2009 
Počas kalendárneho roka 2009 prijala PPA v rámci dvoch výziev 2 185 žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len ŽoNFP), žiadaný príspevok bol 104 599 820 €. Oproti roku 2008 išlo už o  projekty, ktoré 
boli z pohľadu žiadaných verejných zdrojov v priemere menšie ako v roku 2008.  
Prudký pokles odbytových cien základných komodít prvovýroby (najmä obilnín) a súčasne vysoké náklady na 
vstupy spôsobil pestovateľom v roku 2009 výrazné výpadky v príjmoch. Z tohto dôvodu mnohí nepodpísali 
zmluvy v rámci PRV SR 2007 - 2013 (opatrenie 1.1) napriek tomu, že ich žiadosti boli schválené. 
V sledovanom roku hodnota schválených verejných zdrojov činila 225 479 515 € čo tvorilo 52 % z celkového 
limitu na celé programové obdobie.  
V priebehu roka 2009 bolo schválených 552, vyradených 308 a ukončených bolo 86 projektov. V roku 2009 
sa vyplatilo 144 257 926 € (prostredníctvom 717 platieb) a ukončilo sa 86 projektov v celkovej hodnote 23 
996 362 €.  
V rámci tohto opatrenia PPA schválila formou dodatku k zmluve k 31.12.2009 už  20 žiadostí konečných 
prijímateľov pomoci na zníženie schválených verejných výdavkov vplyvom hospodárskej krízy, v celkovej 
sume 2 013 794,81 EUR. V uvedenom období k odstúpeniu od zmluvy zo strany beneficienta z dôvodu 
hospodárskej krízy nedošlo. 
 
Stav kontrahovania podľa právnych foriem 
V roku 2009 mali mnohé aj veľké poľnohospodárske podniky vážne ekonomické problémy.  
Na druhej strane je paradoxom, že väčšina žiadostí od samostatne hospodáriacich roľníkov bola zamietnutá 
pre nedostatok finančných prostriedkov. Relatívne malý počet projektov od veľkých poľnohospodárskych 
podnikov vyčerpal veľký objem financií, keďže tieto spoločnosti realizujú živočíšnu výrobu, ktorá bola 
zvýhodnená bodovacími kritériami pri schvaľovaní žiadostí. 
Nadpolovičnú väčšinu schválených verejných zdrojov (199,2 mil. € t.j. 50,6 %) získali obchodné spoločnosti, 
40 % ( 156,8 mil. €) družstvá a 9,1 % (35,9 mil. €) SHR. To znamená, že každé druhé € získali obchodné 
spoločnosti a na druhej strane SHR získali každé desiate €. Dominantná pozícia obchodných spoločností  je 
vidieť i z ich najvyššej priemernej výšky verejnej podpory (505,6 tis. €), ktorá bola o 12,2 % vyššia 
oproti družstvám a 2,5 x vyššia ako u priemerných podpor u SHR.  
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Počty projektov a schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 (opatrenie 1.1) k 31.12.2009 podľa právnej 
formy beneficientov: 
Tab. č. 1 
Právna forma Schválené projekty Schválená podpora (verejné zdroje) Priemerná výška podpory na 

1 projekt (subjekt) 
 Počet % EUR SKK % EUR SKK 
Družstvá 348 37,8 156 874 351 4 725 996 710 40 450 788 13 580 450
Obchodné spol. 394 42,8 199 195 998 6 000 978 621 51 505 574 15 230 910
SHR 178 19,3 35 928 701 1 082 388 058 9 201 847 6 080 832
Ostatné p. f. 1 0,1 1 318 513 39 721 516 0 1 318 513 39 721 516

Spolu 921 100 393 317 563 11 849 084 904 100 2 476 721 74 613 709
Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Sektorové zameranie projektov 
Z celkového objemu schválených zdrojov 393, 3 mil. € smerovalo 70 % (275,5 mil. €) do ŽV a 29,4 % (115,6 
mil. €) do RV. Priemerná výška na jeden projekt z oblasti ŽV činil 485 860 €, z RV to bolo len 328 420 €, to 
znamená že priemerná výška schválených verejných zdrojov na jeden projekt smerujúci do ŽV bola 
o polovicu vyššia ako na projekt z oblasti RV.    
 
Pri porovnávaní vnútorných proporcií projektov opatrenia 1.1 podľa právnych foriem bola zjavná najvyššia 
dominancia projektov z oblasti ŽV u družstiev (projekty orientujúce sa do oblasti ŽV tu tvorili až 81 % 
a projekty z RV len 19 %). U obchodných spoločností tvorili projekty z oblasti ŽV len 68 % a naopak u SHR bol 
tento pomer opačný, pretože projekty z ŽV u nich činili len jednu tretinu (37 %) a projekty z RV 63 %. Tento 
pomer u SHR je determinovaný výrobnou orientáciou súkromných roľníkov, ktorí sa väčšinou orientujú 
prevažne na RV. Z uvedených údajov vyplýva, že v opatrení 1.1 majoritná prevaha z oblasti ŽV bola len u PD 
a obchodných spoločností, u SHR bola prevaha projektov z RV (graf 4).  
 
Sektorové zameranie (v %) schválených projektov opatrenia 1.1 k 31.12.2009 
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Sektorové zameranie (v %) schválených projektov opatrenia 1.1 podľa právnych foriem beneficientov 
k 31.12.2009 
 Graf 4 
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Poradie komodít projektov opatrenia 1.1 podľa schválených verejných zdrojov 
Tab. č. 2 
Poradie Komodita Schválené 

zdroje v tis. € 
Podiel z celk. 
schvál. zdrojov v 
% 

Počet 
projektov 

Priemer na 1 
schválený 
projekt v € 

1 Hovädzí dobytok 211 754 54,0 428 494 752
2 Obilniny 67 543 17,2 218 309 829
3 Hydina  23 501 6,0 34 691 209
4 Ošípané 16 737 4,3 26 643 731
5 Zelenina 15 139 3,9 35 432 551
6 Ovce 13 265 3,4 61 217 454
7 Krmoviny  8 438 2,2 36 234 386
8 Ostatné ŽV 7 748 2,0 11 704 373
9 Vinič 7 272 1,9 26 279 688
10 Ovocie 6 993 1,8 14 499 479
11 Zemiaky 5 077 1,3 10 507 720
12 Ost. RV 5 052 1,3 11 459 236
13 Kone 3 763 1,0 6 627 233
14 Liečivé a arom. rastliny 79 0,02 1 79 200
15 Kozy 33 0,008 1 33 300
16 Olejniny 11 0,003 1 10 600

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Podielové komoditné zameranie (%) schválených verejných zdrojov opatrenia 1.1 k 31.12.209 (oblasť ŽV) 
Graf 5 
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Podielové komoditné zameranie (%) schválených verejných zdrojov opatrenia 1.1 k 31.12.2010 (oblasť RV) 
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Schválené verejné zdroje podľa komoditnej štruktúry 
Z pohľadu schválených verejných zdrojov projektov opatrenia 1.1 sa nadpolovičná väčšina zdrojov 
orientovala na hovädzí dobytok (54 %) a na obilniny (17 %). Zvyšná komoditná štruktúra projektov bola už 
rozptýlená a rozdrobená (viď. tab. č. 2). Tieto dve komodity prevládali i z hľadiska počtu projektov. 
Analogické dominantné postavenie projektov z oblasti ŽV sa prejavilo i pohľadu  priemernej výšky 
schválených verejných zdrojov na jeden projekt, kde na prvých štyroch miestach boli projekty z oblasti ŽV 
a až na 5. mieste sa umiestnili projekty orientujúce sa na zemiaky (priemerná schválená výška na jeden 
projekt tu činila 507,7 tis. €). Pri podielovom komoditnom rozloženiu projektov opatrenia 1.1 na oblasť ŽV 
a RV sa preukázala jednoznačná dominancia hovädzieho dobytka (77 %) v ŽV (graf 5) a obilnín (58 %) z RV 
(graf 6). 
 
Okrem investícií do budov a strojových investícií v oblasti rastlinnej alebo živočíšnej výroby je možné 
investovať aj do založenia porastov rýchlorastúcich drevín. K 31.12.2009 nebola v rámci schválených 
projektov tohto opatrenia žiadna časť pôdy vysadená rýchlorastúcimi drevinami.  
Obnoviteľné zdroje na vykurovanie alebo výrobu elektrickej energie využíval iba jeden podnik v rámci 88 
schválených projektov. Cieľom je podporiť 200 podnikov, ktoré budú pre svoju potrebu využívať obnoviteľné 
zdroje energie, pričom k 31.12.2009 bolo schválených 22 projektov. Plánovaný stav je možné dosiahnuť 
približne na 11%. 
 
Priestorová alokácia schválených verejných zdrojov 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 1.1 podľa typu oblasti k 31.12. 2009 
Tab. č. 3  

Počet schválených žiadostí Verejné výdavky (tis. eur) 
Oblasť uskutočňovania 
zásahu Organická 

výroba 
Iná výroba SPOLU EPFRV SPOLU 

Celkový objem 
investícií (tis. 
eur) 

Horské oblasti 58 127 185 20819,3985 27759,19964 55451,95026

Znevýhodnené oblasti 
okrem horských oblastí 

44 280 324 36745,2619 49429,99692 99352,6878

Oblasti podľa programu 
Natura 2000 

0 5 5 120,12061 160,16086 367,6009

Oblasti podľa smernice 
2000/60/ES 

4 59 63 8091,24156 10788,3225 24989,43582

Zmiešané oblasti 9 99 108 16293,78186 21752,54706 44293,9659

Iné 20 216 236 27334,56149 37447,04939 90544,6583

SPOLU 135 786 921 109404,3659 147337,2764 315000,299

Zdroj: MP SR 
 
Nadpolovičná väčšina (204 mil. € t.j. 51,9 %) schválených verejných zdrojov opatrenia 1.1 (viď. tab. č. 3) bola 
alokovaná do poľnohospodársky znevýhodnených oblastí (horské a ostatné znevýhodnené oblasti) a 30,3 
mil. € (tj. 7,7 %) išlo do oblastí s environmentálnymi obmedzeniami (oblasť Natura 2000 a oblasti súvisiacich 
so smernicou č. 2000/60/ES). 
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Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 1.1 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
             Tab. č. 4                                                

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
výška (€) 
podpory na 1 
projekt 

Priemerná 
výška (€) 
podpory na 
1 ha 

Kraj 

Počet % EUR % EUR EUR 
bratislavský 25 3 11 816 548 3 472 662 147 
trnavský 137 15 54 621 257 14 398 695 200 
trenčiansky 86 9 40 198 959 10 467 430 285 
nitriansky 182 20 82 503 700 21 453 317 193 
žilinský 90 10 38 076 000 10 423 067 218 
banskobystrický 139 15 61 415 903 16 441 841 197 
prešovský 143 16 52 182 369 13 364 912 187 
košický 119 13 52 502 826 13 441 200 190 
SR Spolu 921 100 393 317 563 100 427 055 200 

               Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Nitrianskeho (82,5 mil. € t.j. 21 %) a Banskobystrického 
kraja (61,4 mil. € t.j. 16 %). Každý piaty  projekt opatrenia 1.1 bol tak schválený do Nitrianskeho kraja, každý 
tretí (34,9 %) do Nitrianskeho a Trnavského kraja spolu, ostatné rozdelenie (s výnimkou Bratislavského kraja, 
ktorý je z hľadiska poľnohospodárskej prvovýroby zanedbateľný) bolo relatívne rovnomerné.  
 
Najväčšie objemy schválených verejných zdrojov opatrenia 1.1 v rámci okresov (NUTS IV)  
                                 Tab. č. 5 k 31.12. 2009 (prvých desať okresov)  

Okres 
Počet schválených 
projektov Schválená podpora v €

Nové Zámky 38 23 995 034

Komárno 42 19 798 123

Košice - okolie 23 15 333 671

Michalovce 25 13 974 541

Rimavská Sobota 27 13 004 089

Dunajská Streda 37 12 923 157

Veľký Krtíš 24 12 023 313

Nitra 25 12 018 350

Levice 46 11 605 016

Galanta 23 10 128 167
Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Z pohľadu distribúcie podpôr na úroveň NUTS IV je vidieť, že najväčší objem prostriedkov smeroval do 
produkčných južných okresov Slovenska. Potvrdzuje to aj mapové znázornenie, ktoré ukazuje majoritné 
vychýlenie schválených verejných zdrojov do juhozápadných a južných oblastí Slovenska.  
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Z pohľadu očakávaných výsledkov podporených projektov bolo po ukončení ich realizácie 63 podnikov, ktoré 
zaviedli nové produkty alebo techniky. Vzhľadom na kvantifikovaný cieľ podporiť 802 podnikov, ktoré by 
priniesli nové výrobky alebo nové postupy výroby, je doterajší pokrok negatívne ovplyvnený najmä nízkym 
počtom ukončených projektov. 63 z 88 ukončených projektov zaviedlo nové produkty a v kontexte 
schválených projektov je 668 z 921 takých, ktoré sa zameriavajú na zmeny vo výrobe, pričom je tu zahrnuté 
aj použitie nových technológií. Z hľadiska transformácie vstupov na výstupy je teda opatrenie efektívne, aj 
keď vzhľadom na cieľovú hodnotu je plnenie zatiaľ iba 7,8%. 
 
Pokrok vo vývoji pridanej hodnoty zatiaľ neodráža efekty podporených projektov a vzhľadom na to sa 
v zmysle metodiky rámca pre hodnotenie a monitorovanie odporúča, sledovať výsledky opatrenia 
s dvojročným odstupom od ukončenia projektu. Niektoré výsledkové ukazovatele, ako je napríklad zmena 
hrubej pridanej hodnoty, sledujú efekt projektu na podnik v porovnaní s východiskovou situáciou. Dlhšie 
obdobie medzi zberom týchto ukazovateľov je preto žiadúce Uvedené platí aj pre iné opatrenia, ktoré 
prispievajú k tomuto výsledkovému ukazovateľu. Navyše niektoré ukazovatele, najmä v osi 3 nezaznamenali 
žiadny pokrok z dôvodu nízkeho počtu ukončených projektov, resp. žiadne projekty ešte k 31.12.2009 neboli 
ukončené.  
 
Opatrenie 1.2  
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva 
(kód opatrenia 123), nebola v roku 2009 vyhlásená žiadna výzva (jediná výzva bola v tomto opatrení 
vyhlásená v termíne od 1.2. 2008 do 30.4.2008). Táto výzva bola ukončená a v rámci nej bolo prijatých 276 
žiadostí o nenávratný príspevok v hodnote 259 885 697 €, z ktorých do konca roku 2009 bolo 97 vyradených 
a 159 projektov schválených. Limit finančných prostriedkov na túto výzvu bol stanovený listom ako 
v opatrení 1.1 vo výške 162 400 000 EUR. Podľa aktualizovaných informácii k 31.8.2010 bolo z 276 podaných 
žiadostí 166 schválených a 108 vyradených (o 2 žiadostiach je rozhodnuté o ich schválení a je pripravený 
návrh zmluvy). 
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 450 podporených podnikov, stav 
implementácie k 31.12. 2009 ukazuje v tomto výstupovom indikátore plnenie na 35,3 %. Vzhľadom na 
vysoké percento schválených záväzkov k 31.12.2009 nie je predpoklad podporenia 450 podnikov. 
Stanovený limit verejných výdavkov na celé programové obdobie je 204 000 000 €. K 31.12.2009 bolo 
ukončených 21 projektov. Verejné výdavky všetkých prijatých projektov sú vo výške 259 885 697 €, čo 
predstavuje 127 % z celkového limitu na dané opatrenie. Výška schválených príspevkov bola ku koncu roka 
2009: 176 224 579 €, čo predstavuje 86 %-né kontrahovanie. Realizované platby (prostredníctvom 107 
platieb) predstavovali k uvedenému dátumu 49 981 670 € t.j. 25 % z celkového plánovaného limitu. 
Vyplatená suma ukončených projektov bola 13 503 348 €. 
V rámci tohto opatrenia PPA schválila formou dodatku k zmluve k 31.12.2009  dve žiadostí konečných 
prijímateľov pomoci na zníženie schválených verejných výdavkov vplyvom hospodárskej krízy. V uvedenom 
období jeden konečný prijímateľ pomoci v dôsledku finančnej krízy vstúpil do likvidácie a PPA ukončila 
zmluvu.  
 
Implementácia v priebehu kalendárneho roka 2009 
Počas kalendárneho roka 2009 neprijala PPA žiadnu žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V priebehu 
roka 2009 bolo schválených 61, vyradených 64 a ukončených bolo 20 projektov. Hodnota schválených 61 
projektov činila 60 692 353 €, čo tvorilo 30 % z celkového limitu na celé programové obdobie. V roku 2009 
sa vyplatilo 45 466 162 € (prostredníctvom 105 platieb) a ukončilo sa 20 projektov v celkovej hodnote 
10 969 296 €. 
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Stav kontrahovania podľa právnych foriem 
Až 92 % schválených verejných zdrojov (162 mil. €)  získali obchodné spoločnosti, 5,6 % (9,96 mil. €) 
podnikatelia -fyzické osoby, 1,5 % (2,6 mil. €) družstvá a 0,9 % ostatné právne formy (1,6 mil. €). To 
znamená, že 9 z desiatich € získali obchodné spoločnosti. Z tohto rozdelenie nakontrahovaných verejných 
zdrojov je vidieť jednoznačná dominantná pozícia obchodných spoločností.  Na druhej strane ale najvyššiu 
priemernú výšku schválenej verejnej podpory dosiahli poľnohospodárske družstvá (1,32 mil. €). Priemerná 
výška verejných zdrojov na jeden projekt u opatrenia 1.2 (1,1 mil. €) bola 2,6 krát vyššia o ako u priemernej 
výšky na jeden projekt u opatrenia 1.1 (to bol priemer na 1 projekt 428,7 tis. €). 
Schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 (opatrenie 1.2) k 31.12.2009 podľa právnej formy beneficientov 
                 Tab. č. 6 

Právna forma Podiel 
schválených 
zdrojov v % 

Schválené 
zdroje v € 

Počet 
schválených 
projektov 

Priemerná výška 
schválených 
zdrojov na 1 
projekt v € 

 Družstvá  1,5 2 640 221 2 1 320 110 
 Obchodné 
spoločnosti  92,0 162 042 369 138 1 174 220 
 Podnikatelia 
- fyz. osoby  5,6 9 951 650 15 663 443 
 Ostatné 
právne formy  0,9 1 590 340 4 397 585 
 Spolu  100 176 224 579 159 1 108 331 

               Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Schválené verejné zdroje v € opatrenia 1.2 podľa právnej formy beneficientov 
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Sektorové zameranie projektov 
Z celkového objemu schválených zdrojov smerovalo 75,1 % (132,4 mil. €) do RV, 22,3 % (39,2 mil. €) do ŽV, 
2,4 % (4,2 mi. €) do obnoviteľných zdrojov a 0,2 % (0,4 mil. €) do lesného hospodárstva, tzn. sektorová 
štruktúra opatrenia 1.2 má opačné proporcie ako pri opatrení 1.1, u ktorého prevládali schválené zdroje do 
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ŽV (do ŽV tam išlo 70 % do RV 29,4 %).  Priemerná výška na jeden projekt z oblasti RV bola 1,21 mil. € , pri  
ŽV to bolo 1,03 mil. €, z oblasti obnoviteľných zdrojov energie bola priemerná výška na jeden projekt 0,60 
mil. € a u lesného hospodárstva len 0,08 mil. €. Priemerná výška schválených verejných zdrojov na jeden 
projekt smerujúci do RV bola o 18 % vyššia ako na projekt z oblasti ŽV. Oproti priemerným výškam na jeden 
projekt opatrenia 1.1 boli tieto priemerné hodnoty opatrenia 1.2 niekoľkonásobne vyššie. V rámci 
uvedených sektorov boli dominantným beneficientom obchodné spoločnosti.   
 

Schválené zdroje opatrenia 1.2 podľa typu sektora k 31.12. 2009 
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Priemerná výška podpory v € na jeden projekt opatrenia 1.2 
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Schválené verejné zdroje opatrenia 1.2 podľa typu sektora k 31.12.2009 
Tab. č. 7 

Schválené 
projekty 

Schválená podpora Priemerná 
výška podpory 
na jeden 
projekt v € 

Právna 
forma 

Typ sektora 

Počet % EUR % EUR 
Potravinársky 2 1,3 2 640 221 1,5 1 320 110 

Družstvá Lesnícky 0 0,0                   -  0,0                 -  
Potravinársky 134 89,3 161 659 660 92,1 1 206 415 Obchodné 

spoločnosti Lesnícky 4 44,4 382 708 49,3 95 677 
Potravinársky 11 7,3 9 592 689 5,5 872 063 

SHR Lesnícky 4 44,4 358 961 46,2 89 740 
Potravinársky 3 2,0 1 555 386 0,9 518 462 

Ostatné  Lesnícky 1 11,1 34 953 4,5 34 953 
Potravinársky 150 100,0 175 447 956 100,0 1 169 653 

Spolu Lesnícky 9 100,0 776 623 100,0 86 291 
Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Sektorové zameranie (v %) schválených projektov opatrenia 1.2 k 31.12.2009 
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Schválené verejné zdroje podľa komoditnej štruktúry 
Z pohľadu schválených verejných zdrojov projektov opatrenia 1.2 sa takmer polovica  zdrojov orientovala na 
obilniny (42,7 %), 14,3 % na hrozno a víno, 14,1 % na ovocie a zeleninu a 13,9 % na mäso a mäsové výrobky. 
Tieto štyri komodity tvorili 85 % schválených verejných zdrojov opatrenia 1.2 k 31.12.2009. Zvyšná 
komoditná štruktúra projektov bola už rozdrobená (viď. tab. č.8). Tieto štyri komodity prevládali i z hľadiska 
počtu projektov.  
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Komoditné zameranie projektov opatrenia 1.2 podľa výšky schválených verejných zdrojov k 31.12.2009 
Tab. č. 8 

Komodita 
Schválená 
podpora v € 

Podiel (%) z celk. 
schválenej sumy 
opatrenia  

Počet 
projektov 

Priemerná podpora na jeden 
schválený projekt v € 

Obilniny 75 166 897 42,7 45 1 670 375
Hrozno a víno 25 274 875 14,3 25 1 010 995
Ovocie a zelenina 24 803 855 14,1 23 1 078 428

Mäso a mäsové výrobky 24 408 618 13,9 24 1 017 026

Mlieko a mliečne výrobky 12 440 664 7,1 11 1 130 969

Zemiaky, sadivá a osivá 3 598 596 2,0 5 719 719

Obnoviteľné zdroje energie 3 001 446 1,7 6 500 241

Prírodný med  2 463 902 1,4 4 615 976

Hydina a vajcia 2 361 638 1,3 3 787 213
Ostatné 1 227 212 0,7 1 1 227 212
Liečivé rastliny 1 090 546 0,6 7 155 792

Lesné hospodárstvo 386 329 0,2 5 77 266
Spolu 176 224 579 100,0 159 1 108 331

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
Podielové komoditné zameranie (%) schválených verejných zdrojov opatrenia 1.2 k 31.12.2009 
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Priestorová alokácia schválených verejných zdrojov 
Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Trnavského (40,4 mil. €, tj. 22,9 %) a Nitrianskeho (35,9 
mil. € t.j. 20,4 %). Extrémne nízka hodnota verejných zdrojov bola schválená do Žilinského kraja (2,4 mil. € 
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t.j. 1,4 %). Priemerná výška podpory na jeden projekt bola najvyššia opäť v Trnavskom (1,4 mil. €) a najnižšia 
v Žilinskom kraji (0,34 mil. €). (tab. 9). Do  prvej desiatky okresov podľa výšky schválených zdrojov sa dostali 
z Trnavského kraja okres Trnava a Dunajská Streda (tab. 10). 
Z pohľadu distribúcie podpôr na úroveň NUTS IV je vidieť, že najväčší objem týchto prostriedkov išiel do 
produkčných juhozápadných okresov Slovenska. To potvrdzuje i mapové znázornenie, ktoré ukazuje 
majoritné vychýlenie schválených verejných zdrojov do juhozápadných oblastí Slovenska.  
 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) op. 1.2 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
Tab. č. 9 

Počet schválených 
projektov 

Schválená podpora (verejné 
zdroje) 

Priemerná výška (€ ) 
podpory na 1 projekt 

Priemerná výška 
(€) podpory na 1 
ha 

Kraj 

Počet % EUR % EUR EUR 
bratislavský       17          10,7          12 498 031     7,1                735 178                   156     
trnavský       28          17,6          40 404 758     22,9             1 443 027                   148     
trenčiansky       17          10,7          19 675 613     11,2             1 157 389                   139     
nitriansky       31          19,5          35 938 299     20,4             1 159 300                     84     
žilinský         7            4,4            2 400 654     1,4                342 951                     14     
banskobystrický       16          10,1          11 009 080     6,2                688 068                     35     
prešovský       24          15,1          32 782 640     18,6             1 365 943                   118     
košický       19          11,9          21 515 504     12,2             1 132 395                     78     
SR Spolu     159        100,0         176 224 579     100,0             1 108 331                     89     

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Najväčšie objemy schválených verejných zdrojov op. 1.2 do okresov (NUTS IV) k 31.12. 2009 (prvých desať 
okresov)  

Tab. č. 10 

Okres 
Schválená 
podpora v € 

Počet 
projektov 

Komárno        20 496 558     14 

Stará Ľubovňa        17 103 296     8 

Trebišov        14 134 629     9 

Dunajská Streda        12 727 028     6 

Galanta        11 691 390     9 

Trnava          6 514 853     8 

Nitra          6 021 522     6 

Púchov          5 409 176     2 

Piešťany          4 911 037     2 

Prešov          4 809 482     4 
Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Z hľadiska očakávaných výsledkov opatrenia je k 31.12.2009 približne 7,5% podnikov, ktoré zaviedli nové 
produkty alebo postupy. Vzhľadom na nízke plnenie kvantifikovaného cieľa nie je predpoklad naplnenia 
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cieľového stavu, predovšetkým z dôvodu relatívne malého počtu schválených projektov vzhľadom na plán, 
podobne ako je tomu aj v opatrení 1.1. Aj keď implementácia programu neovplyvňuje priamo výsledky 
podpory u konečných prijímateľov, priemernú výšku projektu je možné ovplyvniť obmedzením úrovne, 
pokiaľ sú výdavky oprávnené.  
 
Opatrenie 1.3  
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - 
pozemkové úpravy (kód opatrenia 125), platí časovo neobmedzená výzva od 15.3.2008. Na opatrenie 1.3 
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva bolo do konca 
roku 2009 prijatých 321 projektov a 319 projektov bolo schválených. Limit verejných výdavkov na celé 
programové obdobie činí 107 200 000 €. K 31.12.2009 bolo ukončených 11 projektov. Hodnota schválených 
verejných zdrojov bola ku koncu roka 2009: 83 781 619 €, čo predstavuje 78 %-né kontrahovanie.  
Realizované platby (411 platieb) činili k uvedenému dátumu 16 930 063 € t.j. 16 % z celkového plánovaného 
limitu. Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Banskobystrického kraja (20 247 092 €) a to do 
okresov Rimavská Sobota, Revúca a Brezno. Priemerná výška schválených verejných zdrojov na jeden projekt 
bola 260 493 €, najvyššiu priemernú hodnotu na projekt preukázali projekty z Trnavského kraja (353 022 €).   
 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (VZ v €) opatrenia 1.3 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
Tab. č. 11 

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená podpora v € Kraj 

Počet 
projektov % 

Schválená 
podpora v € % 

Počet 
ukončených 
projektov 

Vyplatená 
podpora v € 
(ukončené 
projekty) 

Priemerná 
výška 
schválených 
VZ na 1 
projekt v € 

bratislavský  12 3,8      2 776 872       3,3 0            -           231 406  

trnavský  24 7,5      9 249 414     11,0 3    147 618           353 022  

trenčiansky  43 13,4      8 671 537     10,4 0            -           201 664  

nitriansky  41 12,9     11 688 995     14,0 0            -           285 097  

žilinský  49 15,4      9 588 754     11,4 0 -           195 689  

banskobystrický  67 21,0     20 247 092     24,2 1    175 314           302 195  

prešovský  33 10,3      9 909 424     11,8 3      93 285           300 286  

košický  50 15,7     11 649 529     13,9 4    215 194           232 991  

Slovensko 319 100,0     83 781 619    100,0 11    631 411           260 493  
 Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Implementácia realizovaná v priebehu kalendárneho roka 2009 
Počas kalendárneho roka 2009 prijala PPA 113 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, žiadaný príspevok 
činil 44 319 786 €. V porovnaní s rokom 2008 išlo už o  projekty, ktoré boli z pohľadu žiadaných verejných 
zdrojov v priemere o 91 % vyššie ako v roku 2008. V hodnotenom roku 2009 bola hodnota schválených 
verejných zdrojov 41 028 656 € čo tvorilo 38 % z celkového limitu na celé programové obdobie. V priebehu 
roka 2009 bolo schválených 111 a ukončených bolo 11 projektov. V roku 2009 boli deklarované verejné 
výdavky v hodnote 16 930 063,43 € (prostredníctvom 411 platieb konečným prijímateľom) a ukončilo sa 11 
projektov v celkovej hodnote 631 411 €. Vzhľadom k tomu, že cieľový indikátor výstupu u tohto opatrenia 
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bol stanovený na 320 podporených operácií (PPÚ), tak stav implementácie už k 31.12. 2009 predstavuje 
takmer 100 % plnenie.    
 
Tab. č. 12: Najväčšie objemy schválených verejných zdrojov opatrenia 1.3 do okresov (NUTS IV) k 31.12. 
2009 (prvých desať okresov)  

Okres 
Počet schválených 
projektov 

Schválená 
podpora v € 

Senica 8 3 850 393 

Rimavská Sobota 11 3 700 432 

Levice 11 3 570 731 

Revúca 16 3 499 751 

Brezno 5 3 494 382 

Gelnica 5 2 949 869 

Nové Zámky 8 2 598 746 

Komárno 5 2 589 079 

Trenčín 9 2 543 782 

Medzilaborce 2 2 514 801 
                                              Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Z pohľadu distribúcie podpôr na úrovni NUTS IV je vidieť, že najväčší objem týchto prostriedkov smeroval do 
južných okresov Slovenska. To potvrdzuje i mapové znázornenie, ktoré ukazuje majoritnú alokáciu 
schválených verejných zdrojov do týchto okresov Slovenska.  
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Spracovanie projektov pozemkových úprav začalo v roku 1992 z dôvodov potreby usporiadania vlastníckych 
pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona SNR č. 
330/1991 Zb. Postupne sa uskutočnilo spracovanie  pozemkových úprav v 106 katastrálnych územiach 
financovaných zo štátneho rozpočtu. 
Následne: 
- v rámci predvstupového programu SAPARD bolo rozpracovaných 110 projektov pozemkových úprav 
na výmere cca 100 000 ha v celkovej hodnote cca 1 mld. Sk.  
- v rámci Sektorového operačného programu bolo rozpracovaných 126 projektov pozemkových úprav 
na výmere cca 112 000 ha. 
Z uvedených projektov pozemkových úprav bolo ukončených 28 projektov.  
Z PRV SR 2007-2013 bolo rozpracovaných ďalších 111 projektov pozemkových úprav. 
Nakoľko spracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav trvá 8-12 rokov, budú projekty rozpracované 
v SAPARDE a zo SOP ukončené v novom programovacom období. 
Z hľadiska cieľov RDP bola stanovená hodnota výsledku 280 km nových a opravených poľných a lesných ciest  
Ku koncu roka bolo podporených 17 km ciest. Vzhľadom na to, že iba určitá časť finančných prostriedkov ide 
na fyzickú realizáciu ciest v teréne, tento ukazovateľ nebude dosiahnutý. Okrem tohto cieľa je potrebné 
stanoviť ďalšie špecifické ukazovatele, ktoré budú navrhnuté nezávislými hodnotiteľmi v rámci priebežného 
hodnotenia a vyčíslené v správe zo strednodobého hodnotenia. 
 
Opatrenie 1.4  
Na opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (kód opatrenia 122), bola v priebehu implementácie 
vyhlásená výzva od 15.4.2008 do 31.7.2008. V rámci tejto výzvy bolo v roku 2008 prijatých 212 žiadostí 
o nenávratný príspevok (žiadaný príspevok činil 20 688 604 €, čo predstavuje 50 % z celkového limitu na toto 
opatrenie). Z 212 podaných žiadostí o NFP bolo do konca roka 2009 schválených a uzatvorených 38 zmlúv, 
žiadna žiadosť nebola vyradená. Žiadosti vyhodnotené na regionálnych pracoviskách boli postupované na 
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ústredie za účelom ďalšej kontroly a prípravy návrhov zmlúv. Podľa aktualizovaných informácii k 31.8.2010 
bolo z 212 podaných žiadostí 184 schválených s podpísanou zmluvou a 24 vyradených (o 4 žiadostiach je 
rozhodnuté o ich schválení a je pripravený návrh zmluvy). 
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 200 lesníckych subjektov prijímajúcich 
investičnú podporu, stav kontrahovania k 31.12. 2009 ukazuje v tomto výstupovom indikátore plnenie na 19 
%. Limit verejných výdavkov na celé programové obdobie činí 41 040 000 €. K 31.12. 2009 nebol ukončený 
žiadny projekt. Hodnota schválených verejných zdrojov bola ku koncu roka 2009: 4 455 017 €, čo 
predstavuje 11 %-né kontrahovanie. V tomto opatrení sa k uvedenému dátumu nerealizovali žiadne platby.  
 
Stav kontrahovania podľa právnych foriem 
Polovicu schválených verejných zdrojov (2,12 mil. €) získali obchodné spoločnosti, štvrtinu  (1,16 mil. €) 
fyzické osoby  a ďalšiu štvrtinu ostatné právne formy (1,18 mil. €). Najvyššiu priemernú výšku verejnej 
podpory (128,6 tis. €) získali fyzické osoby podnikajúce v lesnom hospodárstve. 
Počty projektov a schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 za opatrenie 1.4, podľa právnej formy 
beneficientov,  k 31.12.2009  
                           Tab. č. 13 

Schválené 
projekty 

Schválená 
podpora (verejné 
zdroje) 

Priemerná 
výška 
podpory na 
1 projekt 

Právna 
forma 

Počet % EUR % EUR 
Obchodné 
spoločnosti 17 44,7 2 117 790 47,5 124 576
Fyzické 
osoby 9 23,7 1 157 432 26,0 128 604
Ostatné p. 
f. 12 31,6 1 179 795 26,5 98 316
Spolu 38 100,0 4 455 017 100,0 117 237

                               Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Priestorová alokácia schválených verejných zdrojov  
Nadpolovičná väčšina (2,54 mil. € t.j. 57 %) schválených verejných zdrojov opatrenia 1.4 (viď. tab. č. 14) bola 
alokovaná do horských oblastí, 0,73 mil. € (t.j. 16,4 %) do ostatných znevýhodnených oblastí a 0,61 mil. € (tj. 
13,8 %) išlo do oblastí Natura 2000). 
Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Žilinského (1,39 mil. € t.j. 31 %) a Prešovského (1,45 mil. 
€ t.j. 25,7 %). Do týchto dvoch krajov sa schválila nadpolovičná väčšina verejných zdrojov (57 %). Najvyššia 
priemerná výška podpory na jeden projekt bola v Prešovskom (143 060 €) a Banskobystrickom  (134 894 €) 
kraji. 
Z pohľadu distribúcie podpôr na úrovni NUTS IV je vidieť, že najväčšie objemy týchto prostriedkov smerovali 
do severných okresov Slovenska, (s výnimkou okresov Levice a Rožňava). To potvrdzuje i mapové 
znázornenie, ktoré ukazuje majoritné vychýlenie schválených verejných zdrojov do týchto oblastí Slovenska, 
kde je najväčšie zastúpenie lesných porastov. 
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Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 1.4 podľa typu oblasti k 31.12. 2009 
Tab. č. 14 

Oblasť 
Horské oblasti Zmiešané 

oblasti 
Ostatné oblasti Ostatné 

znevýhodnené 
oblasti 

Oblasť Natura 
2000 

Právna forma 

Počet € Počet € Počet € Počet € Počet € 
Obchodné 
spoločnosti 7 971 024 1 115 578 2 98 547 5 646 746 2 285 896
SHR 7 954 069 0 0 1 69 548 0 0 1 133 815
Ostatné p. f. 7 614 131 0 0 2 288 665 2 82 066 1 194 934
Spolu 21 2 539 224 1 115 578 5 456 759 7 728 811 4 614 644

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 1.4 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 (Tabuľka 
č. 15) a najväčšie objemy schválených verejných zdrojov opatrenia 1.4 do okresov (NUTS IV ) k 31.12.2009  
(prvých desať okresov) – Tabuľka č. 16 
 
Tab. 15 Tab. 16 

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
K 31.12.2009 bolo 38 lesníckych subjektov prijímajúcich podporu z plánovaných 200. Objem investícií 
dosiahol 12% z celkového objemu 82 mil. EUR. Zo 190 plánovaných podnikov sa v 31 podnikoch zaviedli 
nové produkty alebo techniky. Vzhľadom na to, že nebola vyplatená žiadna podpora a žiadny projekt nebol 
ukončený, ide iba o teoretické výstupy a výsledky po zohľadnení počtu schválených projektov. 
 

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
výška (€) 
podpory na 
1 projekt 

Kraj 

Počet % EUR % EUR 
bratislavský 0 0,0                  -       0                  -    
trnavský 0 0,0                  -       0                  -    
trenčiansky 5 13,2        467 976    10,5         93 595 
nitriansky 6 15,8        700 782    15,7       116 797 
žilinský 13 34,2     1 388 871   31,2       106 836 
banskobystrický 3 7,9        404 682   9,1       134 894 
prešovský 8 21,1     1 144 480   25,7       143 060 
košický 3 7,9        348 226   7,8       116 075 

SR Spolu 38 100,0     4 455 017   100       117 237 

Okres Počet 
schválených 
projektov 

Schválená 
podpora v €

Poprad 5 822 525 
Levice 6 700 782 
Liptovský Mikuláš 4 600 679 
Žilina 2 279 619 
Detva 2 224 090 
Trenčín 2 223 619 
Rožňava 2 214 412 
Prešov 1 200 000 
Čadca 1 199 762 
Poltár 1 180 592 
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Opatrenie 1.5  
Na opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov (kód opatrenia 142), bola v roku 2008 vyhlásená výzva od 
15. 3. 2008 do 11. 9. 2008. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 66 ŽoNFP, žiadaný príspevok činil 24 029 266 €, 
čo tvorilo 107 % z celkového limitu na toto opatrenie. V roku 2009 bolo uzavretých 62 zmlúv v hodnote 
19 760 875 € čo znamená 88 %-né kontrahovanie.  
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 70 podporených odbytových organizácií 
výrobcov, stav implementácie k 31.12. 2009 ukazuje v tomto výstupovom indikátore plnenie na 89 %. 
Realizované platby (prostredníctvom 23 platieb) činili k uvedenému dátumu 1 971 329 € t.j. 9 % z celkového 
plánovaného limitu. Žiadny zo schválených projektov nebol ukončený. 
Z opatrenia 1.5 Odbytové organizácie výrobcov sú financované pokračujúce záväzky z Plánu rozvoja vidieka 
2004 – 2006 – opatrenie č. 12 „Odbytové organizácie výrobcov“, a do konca roka 2009 bolo vyplatených 
105 201 € týchto záväzkov pre 34 žiadateľov.. 
 
Stav kontrahovania podľa právnych foriem 
Dominantnou právnou formou podporených OOV boli družstvá. Obchodné spoločnosti tvorili len cca 5 % 
podporených podnikateľských štruktúr. Na druhej strane ale priemerná výška verejnej podpory na jeden 
projekt bola u obchodných spoločností o niečo (6 %) vyššia ako u družstiev.  
 
Tab. č. 17: Počty projektov a schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 za opatrenie 1.5 podľa právnej 
formy beneficientov,  k 31.12.2009  

Schválené 
projekty 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
výška 
podpory na 1 
projekt 

Právna forma 

Počet % EUR % EUR 
Družstvá 59 95,2       18 750 290     94,9     317 802     
S. r. o. 3 4,8         1 010 584     5,1     336 861     
Spolu 62 100       19 760 875     100     318 724     

                                Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Sektorové zameranie projektov 
Z celkového objemu schválených zdrojov smerovalo 59 % (11 576  442 €) do ŽV a 41 % (8 184  433 €) do RV. 
Priemerná výška na jeden projekt v oblasti ŽV bola 327 377 € a v oblasti RV to bolo 312 877 € čo znamená, 
že priemerná výška schválených verejných zdrojov na jeden projekt smerujúci do ŽV bola o 5 % vyššia ako na 
projekt v oblasti RV.  
 
Komoditné zastúpenie schválených projektov opatrenia 1.5 podľa právnych foriem k 31.12.2009 

Tab. č. 18 
Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
 

Počet € Počet € Počet € Počet € Počet € Počet € Počet €
Družstvá 2 456 023 3 970 611 1 259 915 16 5 487 300 29 9 125 866 8 2 450 576 59 18 750 290
S.r.o. 3 1 010 584 3 1 010 584
Spolu 5 1 466 607 3 970 611 1 259 915 16 5 487 300 29 9 125 866 8 2 450 576 62 19 760 875

Obiloviny
Olejniny a 
strukoviny SpoluMlieko 

Právna forma
Hydina a vajca Jatočné ošípané

Jatočný hovädzí 
dobytok
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Schválené projekty opatrenia 1.5 podľa počtu podnikov združených v OOV a komoditnej štruktúry 
k 31.12.2009 
Tab. č. 19 

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Takmer polovica schválených OOV (47 % tj. 29) sa orientovala na obilniny a jedna štvrtina (26 % tj. 16) na 
mlieko. Do 62 podporených OOV sa zapojilo 407 podnikov. Väčšina OOV bola tvorená približne piatimi 
podnikmi, výnimku tvorila OOV v okrese Prešov orientujúca sa na olejniny a strukoviny (26 podnikov) a 
obilniny  (22 podnikov) a v okrese Levice OOV na mlieko – 25 podnikov. Až tri štvrtiny OOV tvorilo 
zoskupenie  5 podnikov, zoskupenia  6 až 10 podnikov boli zastúpené 11 OOV (tj. 18 %).  
 
Poradie komodít a počtu zapojených  podnikov v rámci opatrenia 1.5 podľa schválených verejných zdrojov 
    Tab. č. 20 

Komodita Schválené 
zdroje v € 

Podiel z 
celkových 
schválených 
zdrojov v % 

Počet 
OOV 

Počet 
podniko
v 

Počet 
podnikov na 
1 OOV 

Suma na 1 
schválený 
projekt OOV 
v € 

Obilniny  9 125 866 46,2 29 169 5,8 314 685
Mlieko  5 487 300 27,8 16 125 7,8 342 956
Olejniny a 
strukoviny 2 450 576 12,4 8 65 8,1 306 322
Hydina a vajca 1 466 607 7,4 5 26 5,2 293 321
Jatočné ošípané 970 611 4,9 3 15 5,0 323 537
Jatočný hovädzí 
dobytok 259 915 1,3 1 7 7,0 259 915
Spolu 19 760 875 100 62 407 6,6 318 724

     Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Schválené verejné zdroje podľa komoditnej štruktúry 
Z pohľadu schválených verejných zdrojov projektov opatrenia 1.5 sa necelá polovica zdrojov (9,1 mil. €) 
orientovala na obilniny. Do 29 OOV sa zapojilo 169 podnikov t.j. 42 % z celkového súboru zapojených 
podnikateľských subjektov. Druhou najpočetnejšou komoditou bolo  mlieko, kde sa do 16 OOV zapojilo 125 
podnikov. Najviac podnikov sa združilo v priemere do OOV orientujúci sa na olejniny a strukoviny (8,1 
podnikov ) a mlieko (7,8 podnikov). Najvyššie priemerné výdavky na jednu OOV mali organizácie orientujúce 
sa na mlieko (342 956 €) a na jatočné ošípané (323 537 €). 
 
Obrat podporených OOV (tržby z realizovanej produkcie) za obdobie 2007 – 2009 bol 69 777 595 €, čo tvorí 
36% plánovaného obratu za celé programovacie obdobie. Hodnota predanej produkcie prostredníctvom 
OOV mierne zaostáva za predpokladmi, keď pri súčasnom trende by bolo reálne podporiť OOV s obratom 
približne do výšky 85% plánu.  
 
 

Počet € Počet € Počet € Počet € Počet € Počet € Počet €
do 5 4 1 076 607 3 970 611 0 0 9 3 108 263 25 7 814 990 5 1 297 973 46 14 268 444
6 až 10 1 390 000 0 0 1 259 915 4 1 209 037 3 920 876 2 762 603 11 3 542 431
11 aviac 0 0 0 0 0 0 3 1 170 000 1 390 000 1 390 000 5 1 950 000
Spolu 5 1 466 607 3 970 611 1 259 915 16 5 487 300 29 9 125 866 8 2 450 576 62 19 760 875

SpoluPočet 
podnikov OOV

Hydina a vajca Jatočné ošípané
Jatočný hovädzí 

dobytok Mlieko Obiloviny
Olejniny a 
strukoviny
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Priestorová alokácia schválených verejných zdrojov 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 1.5 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
                Tab. č. 21 

Kraj Počet 
schválených 
projektov 

Schválená 
podpora v € 

Počet 
podnikov 

Priemerná výška 
schválenej podpory 
na jeden projekt v € 

bratislavský  0 0 0 0 

trnavský  26 7 870 806 130 302 723 
trenčiansky  8 2 985 317 50 373 165 
nitriansky  8 2 943 505 62 367 938 
žilinský 7 2 389 959 46 341 423 
banskobystrický  5 1 559 761 34 311 952 
prešovský  3 1 170 000 56 390 000 
košický kraj 5 841 527 29 168 305 
SR spolu 62 19 760 875 407 318 724 

               Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Trnavského (7,9 mil. €, t.j. 40 %) a najmenej do Košického 
(0,8 mil. €, t.j. 4 %).  
 
Najväčšie objemy schválených verejných zdrojov opatrenia 1.5 do okresov (NUTS IV) k 31.12. 2009  (prvých 
desať okresov) 

Tab. č. 22 

Okres 

Počet 
schválených 
projektov 

Počet 
podnikov 

Schválená 
podpora v 
€ 

Dunajská Streda 25 125 7 716 380 
Bánovce nad Bebravou 6 34 2 205 317 
Prešov 3 56 1 170 000 
Liptovský Mikuláš 3 22 1 152 603 
Veľký Krtíš 3 15 894 854 
Nové Zámky 2 10 780 000 
Topoľčany 2 10 780 000 
Rimavská Sobota 2 19 664 907 
Trebišov 4 22 653 566 
Nitra 2 10 603 505 

                                              Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Výrazne dominantné postavenie má v podpore OOV okres Dunajská Streda. V tomto okrese sa schválilo až 
25 OOV do ktorých sa zapojilo 125 podnikov a podporené odbytové organizácie získali 7,7 mil. € tj. viac ako 
tretinu (39 %) z celkového objemu všetkých zazmluvnených prostriedkov opatrenia.  Z pohľadu distribúcie 
podpôr na úroveň NUTS IV je vidieť, že vysoké objemy týchto prostriedkov išli opäť do produkčných 
juhozápadných okresov Slovenska.  
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Opatrenie 1.6  
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity (kód opatrenia 111), boli vyhlásené tri výzvy 
a to od 15. 3. do 11. 9. 2008, od 1. 10. 2008 do 17.4. 2009 a od 15.7.2009 do 11.3.2010. V rámci týchto 
výziev bolo do konca roka 2009 prijatých 402 žiadostí o nenávratný príspevok (žiadaný príspevok činil 
23 462 712 €, čo predstavuje 105 % z celkového limitu na toto opatrenie). Do konca roka bolo schválených 
223 projektov v hodnote 12 508 903 €, čo predstavovalo 56 %-né kontrahovanie. K 31.12. 2009 bolo 
ukončených 44 projektov v hodnote 2 303 972 €. Realizované platby (91 platieb) činili k uvedenému dátumu 
2 935 962 € t.j. 13 % z celkového plánovaného limitu.  
 
Typ vzdelávacích a informačných aktivít k 31.12.2009 

Počet školených účastníkov 
Obsah činnosti 

Poľnohospodárstva Potravinárstvo Lesníctvo SPOLU 

Manažérske, administratívne a 
marketingové schopnosti 

241 0 0 241 

Školenie v oblasti informačných a 
komunikačných technológií 

203 0 131 334 

Nové technické procesy a 
mechanizované/inovačné postupy 

0 0 176 176 

Nové normy 144 3 0 147 

Kvalita výrobkov 233 0 0 233 

Udržiavanie a zlepšovanie úrovne 
krajiny a ochrana životného prostredia 

463 0 45 508 

Iné 3875 0 0 3875 

SPOLU 5159 3 352 5514 

Zdroj: MP SR 
 
Z počtu školených účastníkov ukončil vzdelávaciu aktivitu s certifikátom iba malý počet účastníkov. Podľa 
aktualizovaných údajov k 30.6.2010 z ukončených projektov (bola vyplatená posledná platba na projekt) 
bola situácia v opatrení 1.6 nasledovná: 
počet účastníkov 7 280 
Oprávnené výdavky (EUR) 3 560 563,1 
náklady na účastníka (EUR) 489,1 
počet osobodní 9 988,5 
náklady na deň a osobu 356,5 
Počet účastníkov, ktorí získali certifikát (diplom)* 1 673 
podiel úspešných účastníkov 23% 
*PPA nesleduje uplatnenie získaných poznatkov v praxi (eviduje iba účastníkov, bez ohľadu na ich 
viacnásobnú účasť, ktorí získali certifikát ako formu úspešného ukončenia vzdelávacej aktivity) 
Zdroj: PPA a vlastné prepočty 
 
Z hľadiska poskytnutého rozsahu vzdelávania a informačných aktivít poskytlo opatrenie za verejné zdroje 
9988,5 školiacich dní všetkých účastníkov. Z kvalitatívneho hľadiska bol 23%-ám účastníkov odovzdaný 
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diplom, ktorý preukazoval absolvovanie aktivity s konkrétnym zameraním. V opatrení bolo v rámci 
ukončených aktivít 802 účastníkov vzdelávania a 6478 účastníkov informačných aktivít – krátkodobé kurzy a 
konferencie. Pri informačných aktivitách ide o informovanie o možnostiach podpory a opatreniach 
programu.  
Informačnými aktivitami môžu byť aj televízne a rozhlasové kampane a ďalšie formy ako napr. web, tlač, 
publikácie. Údaj o počte účastníkov v tomto prípade uvádza iba tie subjekty, ktoré možno zistiť, t.j. boli 
prezenčne zúčastnení konkrétnych aktivít. Pri absolvovaní informačnej aktivity bol certifikát odovzdaný 16%-
ám účastníkov, čo negatívne ovplyvnilo úspešnosť účastníkov z hľadiska tohto kritéria. Z absolvovaných 
vzdelávacích kurzov, ktoré boli akreditované Ministerstvom školstva SR, získali všetci frekventanti certifikát, 
čo je želaný výsledok. 
 
Implementácia v priebehu kalendárneho roka 2009 
Počas kalendárneho roka 2009 prijala PPA v rámci dvoch výziev 240 žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, žiadaný príspevok činil 14 782 299 €. V sledovanom roku hodnota schválených verejných zdrojov 
činila 10 884 039 € čo tvorilo 49 % z celkového limitu na celé programové obdobie. V priebehu roka 2009 
bolo schválených 185, vyradených 5 projektov. V roku 2009 sa vyplatilo 2 932 226 € (prostredníctvom 90 
platieb), čo predstavovalo 13 % z celkového limitu a ukončilo sa 43 projektov v celkovej hodnote 
2 300 236 €.  
  
Stav kontrahovania podľa právnych foriem beneficientov 
Najvyšší objem zdrojov (5 mi. € tj. 40 %) sa schválil združeniam (zväzom, spolkom, spoločnostiam a. i.) 
a príspevkovým organizáciám (rezortné výskumné ústavy) 3,35 mil. € (26,8 %). Tretím a štvrtým najväčším 
príjemcom podpôr tohto opatrenia boli neziskové organizácie (1,42 mil. € tj. 11,3 %) a SPPK, ktorá získala 
1,35 mil. € (10,8 %). Najvyšší podiel ukončenosti sa preukázal u projektov, ktoré realizovala SPPK, 
príspevkové organizácie a Agroinštitút Nitra, š.p. 
 
Schválená podpora v € opatrenia 1.6 podľa právnej formy beneficientov (stav k 31.12.2010) 
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Počty projektov a schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 za opatrenie 1.6. podľa právnej formy 
beneficientov, k 31.12.2009  
Tab. č. 23 

Schválené 
projekty 

Schválená podpora (verejné 
zdroje) 

Priemerná 
výška podpory 
na 1 schválený 
projekt 

Ukončené projekty Právna forma 

Počet % EUR % EUR Počet % EUR 
Komora SPPK (s 
výnimkou profesných 
komôr) 35 15,7           1 353 863 10,8        38 682 6 13,6            82 058  
Nešpecifikovaná právna 
forma 1 0,4               69 991 0,6        69 991      
Nezisková organizácia 21 9,4           1 417 672 11,3        67 508 1 2,3            68 598  

Príspevková organizácia 
(výskumné ústavy) 62 27,8           3 348 791 26,8        54 013 6 13,6          315 456  
Stavovská organizácia 4 1,8             170 555 1,4        42 639      
Štátny podnik 
(Agroinštitút Nitra, š.p.) 16 7,2             582 791 4,7        36 424 5 11,4          110 978  
Verejná vysoká škola 1 0,4               68 916 0,6        68 916      
Verejnoprávna 
inštitúcia 5 2,2             233 068 1,9        46 614      
Záujmové združ. 
právnických osôb 5 2,2             258 972 2,1        51 794      

Združenie (zväz, spolok, 
spoločnosť, klub a i.) 73 32,7           5 004 285 40,0        68 552 26 59,1       1 782 456  

SPOLU 223 100       12 508 903 100       56 094 44 100      2 359 546
Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP                    
 
 
Priestorová alokácia schválených verejných zdrojov 
Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Banskobystrického (3,36 mil. € t.j. 26,8 %) a Košického 
kraja (2,39 mil. € t.j. 19,1 %). banskobystrický kraj mal vysoké zastúpenie predovšetkým okresom Zvolen (30 
schválených projektov v hodnote 1,65 mil. €) a Banská Bystrica  (7 schválených projektov v hodnote 
049 mil. €). 
 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 1.6 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
 Tab. č. 24 

Počet 
schválených 
projektov 

Počet 
ukončených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná výška (€ 
) podpory na 1 
schválený projekt 

Ukončené 
projekty  

Kraj Počet % Počet  % EUR % EUR EUR 
bratislavský 18 8,1 2 4,5         940 152 7,5                 52 231       141 674
trnavský 20 9,0 1 2,3         941 477 7,5                 47 074         69 851
trenčiansky 10 4,5 2 4,5         586 198 4,7                 58 620         71 741
nitriansky 37 16,6 13 29,5      1 840 382 14,7                 49 740       540 166
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Počet 
schválených 
projektov 

Počet 
ukončených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná výška (€ 
) podpory na 1 
schválený projekt 

Ukončené 
projekty  

Kraj Počet % Počet  % EUR % EUR EUR 
žilinský 28 12,6 7 15,9      1 635 645 13,1                 58 416       474 431
banskobystrický 59 26,5 12 27,3      3 358 430 26,8                 56 923       606 782
prešovský 14 6,3 4 9,1         821 029 6,6                 58 645       196 523
košický 37 16,6 3 6,8      2 385 589 19,1                 64 475       202 805
SR Spolu 223 100 44 100    12 508 903 100                 56 094     2 303 972

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Najväčšie objemy schválených verejných zdrojov opatrenia 1.6 do okresov (NUTS IV) k 31.12. 2009  (prvých 
desať okresov) 
                                       Tab. č. 25 

Okres 

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená 
podpora v € 

Zvolen 30      1 654 971     

Nitra 29      1 377 013     

Košice I 15      1 019 530     

Žilina 13         829 048     

Michalovce 9         568 696     

Martin 11         525 920     

Bratislava I 7         515 971     

Banská Bystrica 7         485 992     

Košice II 7         472 970     

Piešťany 7         420 359     
                                              Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Opatrenie 1.7 
Na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb poľnohospodármi a užívateľmi lesov (kód opatrenia 114), 
bola vyhlásená výzva od 15. 3. 2008 do 30. 4. 2009. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 756 žiadostí 
o nenávratný príspevok (žiadaný príspevok činil 1 254 746 €, čo tvorilo 9 % z celkového limitu na toto 
opatrenie). Do konca roka 2009 nebol zatiaľ schválený a ani vyradený žiaden projekt. Podľa vyjadrenia 
zodpovedného manažéra opatrenia na RO došlo k meškaniu vplyvom limitovanej kapacity hodnotiteľov na 
PPA. 
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 1750 podporených podnikov (z toho 1 300 
poľnohospodárov), stav prijímania projektov v prípade hypotetického 100 %-ného schválenia všetkých 
prijatých projektov by v takomto prípade predstavoval 43 %-né plnenie. Počas kalendárneho roka 2008 
prijala PPA 726 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v roku 2009 už len 30 ŽoNFP. Žiadaný príspevok 
týchto tridsiatich projektov činil 43 505 €.  
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb, 
číslo výzvy: 2008/PRV/02 bola zverejnená v termíne od 15. 3. 2008 do  27. 11. 2008. Prijatých bolo 756 
žiadostí o NFP. Z dôvodu nesplnenia požadovaných kritérií boli niektoré žiadosti vyradené. K termínu 
27.8.2010 bolo uzatvorených 451 zmlúv. Niektorí žiadatelia podali odvolanie voči zamietnutiu ich žiadosti o 
NFP Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. V štádiu riešenia je 83 odvolaní žiadateľov NFP voči 
zamietnutiu žiadosti, záležitosť rieši riadiaci orgán. Ďalšie otvorenie výzvy sa plánuje po doriešení odvolaní. 
 
Opatrenie 2.1 
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (kód 
opatrenia 226), boli celkovo vyhlásené dve výzvy a to v roku 2008 (od 1.2.2008 do 30.6.2008) a v roku 2009 
od 14. 9. 2009 do 30. 10. 2009. V rámci prvej výzvy bolo prijatých 314 žiadostí o nenávratný príspevok 
(žiadaný príspevok činil 95 900 987 €), v priebehu druhej výzvy bolo prijatých 312 žiadostí o nenávratný 
príspevok (žiadaný príspevok činil 169 251 631 €). Na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného 
hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení tak bolo v rámci oboch výziev do konca roku 2009 
prijatých 626 projektov, 41 projektov bolo vyradených a bolo uzavretých 267 zmlúv. Vyhodnocovanie prvej 
výzvy bolo v prevažnej miere ukončené do konca roka 2009. Druhá výzva, ktorá končila 30. októbra 2009 sa 
začala vyhodnocovať v roku 2010. Limit finančných príspevkov bol stanovený listom MP SR dňa 24.9.2008 
a to vo výške 42 318 564 EUR.  
V priebehu  rokov 2006 až 2009 došlo  pôsobením vetra a podkôrneho hmyzu k výraznému zhoršeniu 
zdravotného stavu najmä smrekových porastov a následne k enormnému nárastu kalamitných ťažieb, a tým 
k plošnému rozpadu smrečín na Slovensku. Potreba riešenia tejto situácie s cieľom minimalizovať 
poškodenie lesov vyústila do zvýšenej požiadavky na  podporu obnovy kalamitami postihnutých lesov, čo sa 
MPSR v priebehu r. 2010 rozhodlo riešiť aj zvýšenými čerpaním prostriedkov z PRV SR 2007-2013, konkrétne 
v rámci opatrenie 2.1.  Rozhodnutím RO ( list zo dňa 8.7.2010) bol pôvodný finančný limit na druhú výzvu 
v rámci opatrenia zvýšený na 126 583 600 EUR (zvýšenie o 84 265 036 EUR), čo predstavuje 100 % 
alokovanej sumy verejných výdavkov za celé obdobie 2007-2013. 
 
Podľa aktualizovaných informácii k 31.8.2010 bol stav prvej výzvy: z 314 podaných žiadostí bolo 271 
schválených a 43 vyradených. 
Uvedené počty prijatých projektov vysoko presahujú cieľový výstupový ukazovateľ, ktorý bol stanovený na 
450 preventívnych aktivít (projektov), stav implementácie k 31.12. 2009 vzhľadom k tomuto cieľovému 
indikátoru ukazuje plnenie na 59 %. Realizované platby (160 platieb) činili k uvedenému dátumu 36 628 262 
€ t.j. 29 % z celkového plánovaného limitu. K 31.12. 2009 bolo ukončených 106 projektov. Vyplatená suma 
ukončených projektov bola 30 718 486 €. Limit verejných výdavkov na celé programové obdobie činí 
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126 583 600 €. Verejné výdavky všetkých prijatých projektov by činili 265 152 618 € čo predstavuje 209 % 
z celkového limitu na toto opatrenie. Ku koncu roka 2009 bola hodnota schválených verejných zdrojov 
78 517 751 €, čo predstavuje 62 %-né kontrahovanie. 
 
Typy aktivít opatrenia 2.1 k 31.12.2009 

Podporovaná plocha poškodených lesov (ha) 
Druh zásahu 

Počet opatrení, na 
ktoré bola 
poskytnutá pomoc Súkromní 

vlastníci 
Verejní 
vlastníci 

SPOLU 

Infraštruktúra 64 1 809,85 51 746,15 53 556 

Obnova porastu 10 NA NA NA*  

Ostatné  investície do lesníckych 
hospodárstiev 

86 1 786,07 80 310,59 82 096,66 

Iné preventívne opatrenia 0 0 0 0 

SPOLU 160 3595,92 132056,74 135652,66 

Zdroj: MP SR 
*NA - PPA monitoruje podporovanú plochu lesa iba za ukončené projekty, doposiaľ nebol žiaden 
z uvedených projektov ukončený 
 
PPA získava výmeru o podporenej ploche lesov na základe údajov z monitorovacích správ beneficientov. 
Podľa nich bolo v rámci opatrenia doposiaľ podporených 53 556 ha lesa prislúchajúcich k infraštruktúre 
lesných ciest a 82 096,66 ha lesa prislúchajúcich k ostatným investíciám do lesných hospodárstiev. 
 
Implementácia realizovaná v priebehu kalendárneho roka 2009 
Počas kalendárneho roka 2009 prijala PPA v rámci jednej výzvy 312 žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, žiadaný príspevok činil 169 251 631 €. Oproti minulému roku išlo viac o 70 % prostriedkov, ktoré 
výrazne presahovali stanovený celkový limit na toto opatrenie. V roku 2009 sa schválilo 247 projektov, 
hodnota schválených verejných zdrojov činila 70 445 809 €, čo tvorilo 56 % z celkového limitu na celé 
programové obdobie. V priebehu roka 2009 bolo vyradených 41 a ukončených bolo 97 projektov. V roku 
2009 sa vyplatilo 31 011 522 € (prostredníctvom 151 platieb) a ukončilo sa 97 projektov v celkovej hodnote 
25 101 746 €.  
 
Stav kontrahovania podľa právnych foriem 
Jednu tretinu schválených verejných zdrojov (26,7 mil. € t.j. 33,9 %) získali štátne podniky jedu štvrtinu 
obchodné spoločnosti, 26,7 % ( 21 mil. €) a spoločenstvá vlastníkov 27,8 % (21,8 mil. €). Tieto tri právne 
formy získali 88 % nakontrahovaných prostriedkov, zvyšné právne formy boli rozptýlené a minoritné. 
Najvyššiu priemernú výšku verejných zdrojov (558,2 tis. €) získali príspevkové organizácie, naopak u štátnych 
podnikov bola podpora jedna z najnižších. 
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Počty projektov a schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 (opatr. 2.1) k 31.12.2009 podľa právnej formy 
beneficientov 
Tab. č. 26 

Schválené 
projekty 

 Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
suma na 1 
projekt 

Ukončené projekty Právna forma 

Počet % EUR %  EUR EUR %  

Štátny podnik 98 36,7 26 653 874 33,9 271 978 22 449 487 73,1
S.r.o. 51 19,1 20 960 908 26,7 410 998 3 876 113 12,6
Spol. vlastníkov 92 34,5 21 794 833 27,8 236 900 3 090 978 10,1
Fyzická osoba 5 1,9 878 056 1,1 175 611 0 0
Obec (ob. úrad) 6 2,2 2 516 612 3,2 419 435 0 0
Prísp. organiz. 3 1,1 1 674 637 2,1 558 212 1 087 406 3,5
Ostatné p. f. 10 3,7 3 924 573 5,0 392 457 214 503 0,7
Nešpecifikovaná 2 0,7 114 258 0,1 57 129 0 0
Spolu 267 100 78 517 751 100,0 294 074 30 718 486 100

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Schválené verejné zdroje v € opatrenia 2.1 podľa právnej formy beneficientov 
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Priemerná výška schválenej podpory v € na 1 projekt opatrenia 2.1 podľa právnej formy beneficientov 
Graf 14 
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Zameranie projektov podľa sektorov a aktivít 
Z celkového objemu schválených zdrojov smerovalo 60 % (46,8 mil. €) do výstavby, dostavby, resp. prestavby 
lesných ciest, výstavby protipožiarnych nádrží a 36 % (28,1 mil. €) do realizácie projektov ozdravných 
opatrení. Najvyšší podiel ukončených projektov (vyše 50 % z nakontrahovaných zdrojov) sa preukázal 
u projektov ozdravných opatrení. Z pohľadu schvaľovaných aktivít išlo 61 % (47,6 mil. €) verejných zdrojov 
do prevencie proti požiarom a 39 % (30,6 mil. €) do obnovy lesa po iných prírodných pohromách vrátane 
ozdravných opatrení. 
Sektorové zameranie schválených projektov opatrenia 2.1 k 31.12.2009 podľa právnych foriem beneficientov     
Tab. č. 27 

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP  

Počet EUR

Priemer 
na 1 

projekt 
schv.    
v EUR Počet EUR Počet EUR

Priemer 
na 1 

projekt v 
EUR Počet EUR Počet EUR

Priemer 
na 1 

projekt v 
EUR Počet EUR

Štátny podnik 43 12 578 106 292 514 40 11 603 575 0 0 0 0 0 55 14 075 768 255 923 44 10 845 912
S.r.o. 25 7 319 659 292 786 6 2 262 322 1 767 136 767 136 0 0 25 12 874 113 514 965 4 1 613 790
Spol. vlastníkov 43 5 095 588 118 502 4 1 063 530 10 2 056 597 205 660 0 0 39 14 642 647 375 452 5 2 027 448
Fyz. osoba 3 292 020 97 340 0 0 0 0 0 0 0 2 586 036 293 018 0 0
Obec (ob. úrad) 5 2 202 701 440 540 0 0 0 0 0 0 0 1 313 911 313 911 0 0
Prísp. organiz. 0 0 0 0 0 1 784 630 784 630 1 766 375 2 890 007 445 003 1 321 031
Ostatné p. f. 2 530 819 265 409 0 0 0 0 0 0 0 8 3 393 754 424 219 1 214 503
Nešpecifikovaná 2 114 258 57 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 123 28 133 151 228 725 50 14 929 427 12 3 608 363 300 697 1 766 375 132 46 776 236 354 365 55 15 022 684

Právna forma

Schválené verejné zdroje v € Schválené verejné zdroje v € Schválené verejné zdroje v €

Realizácia projektov ozdravných opatrení

Ukončené projekty

Obnova lesných porast, ochrana, ošetrovanie 
a výchova lesov...

Ukončené 
projekty

Výstavba, dostavba, prestavba lesných ciest.., 
výst. protipož. nádrží

Ukončené projekty
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Zameranie schválených a ukončených projektov v € opatrenia 2.1 podľa aktivít a právnej formy 
beneficientov 
Tab. č. 28 

Počet EUR

Priemer 
na 1 

projekt    
v EUR Počet EUR Počet EUR

Priemer 
na 1 

projekt  
v EUR Počet EUR Počet EUR

Priemer 
na 1 

projekt   
v EUR Počet EUR

Štátny podnik 55 14 075 768 255 923 44 10 845 912 0 0 0 0 0 43 12 578 106 292 514 40 11 603 575
S.r.o. 25 13 274 499 530 980 4 1 613 790 0 0 0 0 0 26 7 686 409 295 631 6 2 262 322
Spol. vlastníkov 38 14 278 540 375 751 5 2 027 448 1 364 107 364 107 0 0 53 7 152 186 134 947 4 1 063 530
Fyz.osoba 2 586 036 293 018 0 0 0 0 0 0 0 3 292 020 97 340 0 0
Obec(ob. úrad) 1 313 911 313 911 0 0 0 0 0 0 0 5 2 202 701 440 540 0 0
Prísp. organiz. 3 1 674 637 558 212 2 1 087 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatné p. f. 8 3 393 754 424 219 1 214 503 0 0 0 0 0 2 530 819 265 409 0 0
Nešpecifikovaná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 114 258 57 129 0 0
Spolu 132 47 597 146 360 584 56 15 789 059 1 364 107 364 107 0 0 134 30 556 498 228 034 50 14 929 427

Právna forma

Obnova lesa po iných prírodných pohromách 
vrátane ozdravných opatrení

Ukončené 
projekty

Schválené verejné zdroje 
v € Schválené verejné zdroje v €

Prevencia proti požiarom Prevencia pred prírodnými pohromami
Ukončené 
projektyUkončené projektySchválené verejné zdroje v €

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Priestorová alokácia schválených verejných zdrojov 
Najväčší objem verejných zdrojov bol schválený do Žilinského (25,5 mil. € t.j. 32,4 %) a Prešovského kraja 
(17,6 mil. € t.j. 22,4 %). Každý tretí projekt opatrenia 2.1 bol tak schválený do Žilinského, každý piaty do 
Prešovského kraja. Z pohľadu distribúcie podpôr na úrovni NUTS IV je vidieť, že najväčší objem prostriedkov 
smeroval do severných okresov Slovenska. To potvrdzuje i mapové znázornenie, ktoré ukazuje majoritné 
vychýlenie schválených verejných zdrojov do severných oblastí západného a stredného Slovenska, kde je 
najvyššie zastúpenie lesných porastov.  
 
Rozloženie schválených verejných zdrojov a ukončených projektov (v €) opatrenia 2.1 podľa krajov (NUTS III) 
k 31.12. 2009 
                Tab. č. 29 

Schválené verejné zdroje v € Ukončené projektyKraj 
Počet EUR Priemer 

na 1 
projekt      
v EUR 

Poče
t 

EUR 

bratislavský 7 2 004 327 286 332 7 2 004 327
trnavský 3 1 045 065 348 355 0 0
trenčiansky 12 3 377 627 281 469 9 2 628 520
nitriansky 5 1 984 539 396 908 2 408 283
žilinský 86 25 459 296 299 521 23 7 560 612
banskobystrický 49 15 336 045 312 981 36 8 985 975
prešovský 68 17 564 995 254 565 11 3 198 483
košický 37 11 745 856 317 456 18 5 932 287
SR Spolu 267 78 517 751 294 074 106 30 718 486

               Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Najväčšie objemy schválených a vyplatených verejných zdrojov opatrenia 2.1 do okresov (NUTS IV) k 31.12. 
2009 (prvých desať okresov)  
                  Tab. č. 30 

Okres Počet 
schválených 
projektov 

Schválená 
podpora v 
€ 

Počet 
ukončených 
projektov 

Vyplatená 
podpora v € 
(ukončené 
projekty) 

Kežmarok 20 6 246 218 2 916 278
Liptovský Mikuláš 17 5 273 704 5 1 758 011
Poprad 16 4 993 063 1 766 375
Brezno 17 4 803 500 15 3 248 222
Gelnica 15 4 568 648 5 1 483 755
Martin 10 4 486 997 0 0
Dolný Kubín 10 3 481 482 2 727 284
Žilina 16 3 101 293 5 1 074 184
Rožňava 11 2 873 265 7 1 773 016
Námestovo 9 2 475 248 3 812 125

                Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Opatrenie 3.1 
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (kód opatrenia 311), nebola 
v roku 2009 vyhlásená žiadna výzva (jediná výzva bola v tomto opatrení vyhlásená od 15.8. 2008 do 
30.9.2008 vrátane bioplynových staníc). V rámci tejto jedinej výzvy bolo v roku 2008 prijatých 271 žiadostí 
o nenávratný príspevok v hodnote 127 857 173 €, z toho bolo na bioplynové stanice 11 966 342 €). Na 
opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam bolo v roku 2008 schválených 10 
projektov (iba bioplynové stanice) a 260 projektov bolo vyradených. Stav implementácie z hľadiska počtu 
prijatých a schválených projektov tohoto opatrenia sa v roku 2009 nezmenil.  
 
Implementácia realizovaná v priebehu kalendárneho roka 2009 
V rámci súladu s pravidlami o štátnej pomoci je opatrenie v súlade s článkom 13 nariadenia Komisie (ES) č. 
800/2008, ktorým sa vyhlasujú určité kategórie pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom pri uplatňovaní 
článkov 87 a 88 Zmluvy o ES. Išlo o zosúladenie PRV SR 2007 - 2013 s novoprijatou legislatívou ES v oblasti 
štátnej pomoci, keďže uplynula platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 
Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky a nadobudlo platnosť nariadenie Komisie č. 
800/2008, ktorým sa vyhlasujú určité kategórie pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom pri uplatňovaní 
článkov 87 a 88 Zmluvy o ES.  Podľa regionálnej mapy štátnej pomoci pre SR na roky 2007 – 2013, ktorú EK 
schválila 13.9.2006 (2006/C 256/03), bratislavský kraj bol 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. Keďže 
bratislavský kraj od 1.1.2009 už nie je oprávneným regiónom, bolo potrebné ho vylúčiť z podpory v rámci 
tohto opatrenia PRV SR 2007 - 2013, ktorý sa bude realizovať v súlade s článkom 13 (regionálna investičná 
pomoc) nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. Táto zmena spôsobila, že o podporu už nebudú môcť požiadať 
žiadatelia, ktorí chceli realizovať projekt v rámci tohto opatrenia v Bratislavskom kraji, pretože tento kraj bol 
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v súlade s regionálnom mapou štátnej pomoci pre SR prechodne oprávneným regiónom len do konca roku 
2008.  
Pri znížených rozpočtovaných celkových výdavkoch (verejné + súkromné zdroje) v sume 234,72 mil. € by 
bolo pri predpoklade priemerných výdavkov na jeden projekt vo výške 1 mil. € podporených 236 projektov. 
Presunom 4,4 mil. € z verejných zdrojov do opatrenia 1.1. a 1 mil. € do opatrenia 3.3. došlo k úprave 
celkových výdavkov (verejné + súkromné zdroje) na čiastku 234,72 mil. €. Znížením celkového objemu 
investícií dochádza tiež k alikvotnému zníženiu ostatných monitorovacích ukazovateľov. 
Na základe pripomienok viacerých členov Monitorovacieho výboru ako aj zástupcu EK boli prepracované 
výberové kritériá pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k   nepoľnohospodárskym činnostiam, ktoré boli 
predložené v decembri 2009 v 6. písomnom konaní MV pre PRV SR 2007 – 2013 v zmysle článku 11.  štatútu  
Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Tento proces bol ukončený až v roku 
2010 v priebehu 7. písomného konania MV pre PRV SR 2007 – 2013. 
 
Stav kontrahovania podľa právnych foriem 
Najviac (5,54 mil. € t.j. 45 %) schválených verejných zdrojov získali družstvá, obchodné spoločnosti 4,49 mil. 
€ ( t.j. 37 %) a SHR 2,36 mil. € (18 %). Na druhej strane ale najvyššiu priemernú výšku schválenej verejnej 
podpory dosiahli obchodné spoločnosti (1,50 mil. €). Priemerná výška verejných zdrojov na jeden projekt 
u obchodných spoločností bola 2 krát vyššia o ako u SHR. Najnižšia priemerná výška podpory na jeden 
projekt u SHR vyplýva z obáv spojených zo získania úverových zdrojov nutných pre kofinancovanie projektu.  
Viac ako jedna tretina schválených verejných zdrojov bola alokovaná do Trnavského (4,5 mil. € tj. 37 %) 
kraja, žiadny projekt sa neschválil do Banskobystrického kraja.  
 
Schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 (opatrenie 3.1) k 31.12.2009 podľa právnej formy beneficientov 
                 Tab. č. 31 

Schválené projekty Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná výška 
podpory na 1 projekt 

Právna forma 

Počet % EUR % EUR 
Družstvá 4 40 5 538 227 45 1 384 557
Obchodné spoločnosti 3 30 4 492 724 37 1 497 575
SHR 3 30 2 235 120 18 745 040
Spolu 10 100 12 266 071 100 1 226 607

                Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 3.1 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
               Tab. č. 32 

Schválené verejné zdroje v € Kraj 
Počet EUR Priemer na 1 schválený 

projekt v EUR 

bratislavský 1 299 728 299 728 
trnavský 3 4 503 142 1 501 047 
trenčiansky 1 1 035 982 1 035 982 
nitriansky 2 1 920 109 960 055 
žilinský 1 1 504 382 1 504 382 
banskobystrický 0 0 0 
prešovský 1 1 498 446 1 498 446 
košický 1 1 504 282 1 504 282 
SR Spolu 10 12 266 071 1 226 607 

                               Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Opatrenie 3.2. A 
Podpora činností v oblasti vidieckeho CR - časť A 
Na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (kód opatrenia 313), časť A nebola 
v roku 2009 vyhlásená žiadna výzva (jediná výzva bolo v tomto opatrení vyhlásená od 15.8. 2008 do 
30.9.2008). V rámci tejto jedinej výzvy bolo v roku 2008 prijatých 230 žiadostí o nenávratný príspevok 
v hodnote 19 210 530 €, čo tvorilo 88 % z celkového limitu na toto opatrenie. V roku 2008 a 2009 nebol 
vyradený ani schválený žiaden projekt.   
 
Opatrenie 3.2. B 
Podpora činností v oblasti vidieckeho CR - časť B 
Ani na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (kód opatrenia 313), časť B 
nebola v roku 2009 vyhlásená žiadna výzva (jediná výzva bolo v tomto opatrení vyhlásená od 15.8. 2008 do 
30.9.2008). V rámci tejto jedinej výzvy bolo v roku 2008 prijatých 22 žiadostí o nenávratný príspevok 
v hodnote 1 804 206 €, čo tvorilo 157 % z celkového limitu na toto opatrenie. V roku 2008 a 2009 nebol 
vyradený ani schválený žiaden projekt.   
 
Podľa vyjadrenia zástupcov RO a PPA dôvodom,  že do konca r. 2009 nebol schválený ani vyradený žiaden 
projekt,  sú limitované kapacity hodnotiteľov PPA, ktoré boli sústredené na hodnotenie ťažiskových opatrení 
programu.  
 
Opatrenie 3.3  
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie (kód opatrenia 331), boli vyhlásené dve výzvy. V rámci týchto 
výziev bolo do konca roka 2009 prijatých 138 žiadostí o nenávratný príspevok. Žiadaný príspevok činil 
9 356 746 €, čo predstavuje 75 % z celkového limitu na toto opatrenie. Do konca roka bolo schválených 58 
projektov v hodnote 3 970 023 €, čo predstavovalo 32 %-né kontrahovanie a 2 žiadosti boli vyradené. 
Prijímanie projektov z druhej výzvy bolo uzatvorené až v roku 2010 a celkový počet podaných žiadostí za 
obe ukončené výzvy tak dosiahol 212. V priebehu roka 2009 sa schvaľovali len tie žiadosti, ktorým schválilo 
MP SR obsahový námet vzdelávacej aktivity. To spôsobilo určité meškanie vo vyhodnocovaní, keďže 
žiadatelia museli dopĺňať predloženú žiadosť. Podľa aktualizovaných údajov k 31.8.2010 z prvej výzvy nebol 
ukončený proces hodnotenia na ústredí PPA pre 6 žiadostí. 
K 31.12. 2009 bolo ukončených 5 projektov v hodnote 312 459 €. Realizované platby (21 platieb) 
k uvedenému dátumu boli vo výške 580 093 €, t.j. 5 % z celkového plánovaného limitu.  
 
Implementácia realizovaná v priebehu kalendárneho roka 2009 
Počas kalendárneho roka 2009 prijala PPA v rámci dvoch výziev 79 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 
žiadaný príspevok činil 5 288 279 €. V sledovanom roku sa schválilo 54 projektov v hodnote 3 662 559 € čo 
tvorilo 29 % z celkového limitu na celé programové obdobie. V priebehu roka 2009 bolo schválených 54, 
vyradených 2 a ukončených bolo 5 projektov. V roku 2009 sa vyplatilo 580 093 € (prostredníctvom 21 
platieb) a ukončilo sa 5 projektov v celkovej hodnote 312 459 €.  
 
Stav kontrahovania podľa právnych foriem 
Dve tretiny schválených verejných zdrojov (2,55 mil. € t.j. 64 %) získali združenia (zväzy, spolky, spoločnosti, 
kluby) a 14 % (0,57 mil. €) záujmové združenia občanov. Výrazná aktivita združení (zväzov, spolkov, 
spoločností, klubov) je vidieť i z relatívne vysokého podielu ukončených projektov. Až 87 % týchto 
nakontrahovaných zdrojov sa koncentrovalo na informačné aktivity a len 13 % na odborné vzdelávanie. 
Z pohľadu zamerania vzdelávacej a informačnej aktivity sa projekty najviac orientovali na obnovu a rozvoj 
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vidieka (40 % schválených zdrojov) a na ostatné nešpecifikované vzdelávacie aktivity. Najvyšší objem 
verejných zdrojov smeroval do Košického (1,3 mil. € tj. 33 %) a Bratislavského (0,92 mi. € tj. 23 %) kraja. 
Počty projektov a schválené verejné zdroje za opatrenie 3.3 k 31.12.2009 podľa právnej formy beneficientov  
Tab. č. 33 

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Schválené verejné zdroje za opatrenie 3.3 k 31.12.2009 podľa právnej formy beneficientov     a typu aktivity 
Tab. č. 34 

Informačné aktivity Odborné vzdelávanie Právna forma 
Počet EUR Priemerná 

výška podpory 
na 1 projekt v €

% Počet EUR Priemerná výška 
podpory na 1 
projekt 

% 

Nezisková org. 5 350 812 70 162 10 0     
Občianske 
združenie 4 277 158 69 289 8 0     
Príspevková 
organizácia 0    0 3 179 669 59 890 35
Štátna prísp. 
organizácia 1 43 272 43 272 1 0     
Záujmové združ. 
občanov 8 571 600 71 450 17 0     
Združenie(zväz, 
spolok, spoločnosť, 
klub) 32 2 216 270 69 258 64 5 331 241 66 248 65
Spolu 50 3 459 112 69 182 100 8 510 910 63 864 100

              Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 

Schválené 
projekty 

Realizované 
platby v roku 2009

Schválená 
podpora (verejné 
zdroje) 

Priemerná 
výška 
podpory na 1 
schválený 
projekt v € 

Ukončené 
projekty 

Právna forma 

Počet % Počet 
platieb

EUR EUR % EUR Počet EUR 

Nezisková organ. 5 8,6 4 98 979 350 812 8,8 70 162 0 0
Občianske 
združenie 4 6,9 0 0 277 158 7,0 69 289 0 0
Príspevková 
organizácia 3 5,2 0 0 179 669 4,5 59 890 0 0

Štátna prísp. org. 1 1,7 0 0 43 272 1,1 43 272 0 0
Záujmové združ. 
občanov 8 13,8 1 35 951 571 600 14,4 71 450 0 0
Združenie(zväz, 
spolok, spoločnosť, 
klub) 37 63,8 10 445 163 2 547 511 64,2 68 852 5 312 459
Spolu 58 100,0 15 580 093 3 970 023 100,0 68 449 5 312 459
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Schválené verejné zdroje za opatrenie 3.3 k 31.12.2009 podľa právnej formy beneficientov     a zamerania 
vzdelávacej a informačnej aktivity 

Tab. č. 35 
Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Schválené verejné zdroje za opatrenie 3.3 k 31.12.2009 podľa právnej formy beneficientov a zamerania 
vzdelávacej a informačnej aktivity: 
    Graf  15 
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     Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Do vzdelávacích a informačných aktivít sa zapojilo 842 účastníkov, ktorí absolvovali celú aktivitu a získali 
certifikát o úspešnom ukončení. V monitorovacom systéme sa nesleduje, či účastník uplatnil vedomosti 
v praxi po absolvovaní vzdelávacej aktivity. Okrem účastníkov aktivít malo opatrenie vplyv aj na širší počet 
osôb prostredníctvom kampaní a informačných materiálov, čím mal prospech z opatrenia väčší počet osôb 
ako iba (výlučne) priami účastníci aktivít.  

Počet EUR % Počet EUR % Počet EUR % Počet EUR % Počet EUR % Počet EUR % Počet EUR %
Nezisková org. 0 0 4 281 026 18 0 0 1 69 786 35 0

Občianske zdr. 0 0 1 58 539 4 0 0 1 62 776 31 2 155 843 11

Príspevk. org. 0 0 2 113 838 7 0 1 65 832 100 0 0
Štátna prísp. 
org. 1 43 272 14 0 0 0 0 0 0
Záujmové 
združ. občanov 0 0 8 571 600 36 0 0 0 0

Združenie(zväz, 
spolok, 
spolčnosť, klub) 4 270 627 86 2 134 400 100 8 558 049 35 5 295 496 100 0 1 67 200 34 17 1 221 739 89
Spolu 5 313 899 100 2 134 400 100 23 1 583 051 100 5 295 496 100 1 65 832 100 3 199 763 100 19 1 377 582 100

Zameranie vzdelávacej a informačnej aktivity
Ekonomika 

podnikateľského 
subjektu

Manažment kvality 
(manažment, 

marketing, legislatíva, 
Právna forma

Obnova a rozvoj 
vidieka

Vzdelávanie v obl. 
inf. technológií, 
internetizácia, 

Zavádzanie nových 
metód a nástrojov 
práce a riadení vo Leader Ostatné
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Rozloženie schválených verejných zdrojov opatrenia 3.3 (v €) podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
                Tab. č. 36 

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená 
podpora 
(verejné zdroje)

Priemerná výška 
(€) podpory na 1 
schválený projekt

Ukončené 
projekty 

Kraj 

Počet % EUR % EUR Počet EUR 
bratislavský 13 22 920 271 23 70 790 4 234 149 
trnavský 4 7 222 165 6 55 541     
trenčiansky 0    0   0     
nitriansky 10 17 709 427 18 70 943     
žilinský 0    0   0     
banskobystrický 11 19 756 145 19 68 740 1 78 310 
prešovský 1 2 58 539 1 58 539     
košický 19 33 1 303 476 33 68 604     
SR Spolu 58 100 3 970 023 100 68 449 5 312 459 

               Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Opatrenie 3.4.1 
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (kód opatrenia 321), bola v priebehu 
implementácie vyhlásená jedna výzva a to od 2. 2. 2009 do 30. 6. 2009. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 
626 žiadostí o nenávratný príspevok (žiadaný príspevok činil 105 847 380 €). Z prijatých 626 projektov boli 3 
projekty vyradené a  uzavretých bolo 297 zmlúv.  
Uvedený žiadaný príspevok tvorí až 122 % z celkového limitu na toto opatrenie a naznačuje obrovský záujem 
o tento typ podpory. Do konca roka 2009 boli všetky predložené žiadosti vyhodnotené na regionálnych 
pracoviskách PPA a prebehlo aj hodnotenie externými hodnotiteľmi. Všetky žiadosti boli postúpené na 
ústredie PPA za účelom ďalšej kontroly a prípravy rozhodnutí o schválení/neschválení žiadosti a prípravy 
zmlúv. 
Listom MPŽPaRR SR (predtým MP SR) z 8.7.2010 bol zmenený limit na finančné príspevky projektov 
uvedeného opatrenia do výšky 80 322 008 EUR. Podľa aktualizovaných informácii k 31.8.2010 boli 
uzatvorené zmluvy v celkovej výške verejných výdavkov 79 681 614 EUR (499 projektov schválených a 15 
vyradených). 
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 268 podporených obcí, stav implementácie 
k 31.12. 2009 už tento počet prevyšuje. Limit verejných výdavkov na celé programové obdobie činí 
86 988 675 €. Hodnota schválených verejných zdrojov činila ku koncu roka 2009: 51 305 982 €, čo 
predstavuje 59 %-né kontrahovanie. V priebehu implementácie neboli realizované žiadne platby a nebol 
ukončený žiadny projekt.  
 
Zameranie projektov podľa typu aktivít 
Najpočetnejšou podporenou aktivitou boli aktivity spojené s rekonštrukciou a modernizáciou stavieb (46,41 
mil. €) a aktivity spojené s investíciami pre voľný čas (41,08mil. €). Pri kategorizácii typu aktivít v tomto 
opatrení sa jednotlivé aktivity celkom logicky prekrývali, tzn., že projekty sa orientovali súčasne na viac 
aktivít. 
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Zameranie projektov podľa typu podporených aktivít k 31.12.2009 
Tab. č.37 

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Schválené zdroje na opatrenie 3.4.1 podľa typu aktivít 
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Priemerná výška verejných zdrojov na 1 schválený projekt opatrenia 3.4.1 v €  podľa typu aktivít 
   Graf 17 
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     Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
 
Najvyššiu priemernú výšku na jeden schválený projekt opatrenia 3.4.1 dosiahli tzv. iné, nešpecifikované 
projekty (215 tis €).                    
 
Očakáva sa, že zo zlepšených služieb bude benefitovať 134 000 obyvateľov podporených obcí a prístup 
k internetu získa 44 700 obyvateľov. Vzhľadom na to, že žiadny projekt zatiaľ nebol ukončený, nie je možné 
preukázať, ako sa uvedené ciele plnia. 
 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 3.4.1 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
                  Tab. č. 38 

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná výška 
(€ ) podpory na 1 
schválený projekt 

Kraj 

Počet % EUR % EUR 
bratislavský   0,0   0,0   
trnavský      37     12,5           7 399 397     14,4            199 984     
trenčiansky      42     14,1           8 522 185     16,6            202 909     
nitriansky      46     15,5           9 672 721     18,9            210 277     
žilinský      34     11,4           6 207 479     12,1            182 573     
banskobystrický      69     23,2           7 853 119     15,3            113 813     
prešovský      46     15,5           8 022 270     15,6            174 397     
košický      23     7,7           3 628 811     7,1            157 774     
SR Spolu    297     100         51 305 982     100            172 747     

                 Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP 
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Rozloženie verejných zdrojov bolo s výnimkou Košického kraja (3,6 mil. €) relatívne rovnomerné, najviac 
zdrojov sa rozdelilo do obcí Nitrianskeho kraja (9,6 mil. €) a to najmä zásluhou obcí v okrese Levice (schválilo 
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sa tu 25 projektov v hodnote 4,83 mil. €) a okresu Nové Zámky (schválilo sa tu 9 projektov v hodnote 2,01 
mil. €). Tento kraj mal i najvyššiu priemernú výšku podpory (210,3 tis. €) na jeden schválený projekt. 
 
Opatrenie 3.4.2 
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (kód opatrenia 322), bola v priebehu implementácie vyhlásená 
jedna výzva a to od 2. 2. 2009 do 30. 6. 2009. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 646 žiadostí o nenávratný 
príspevok (žiadaný príspevok činil 121 749 463 €). Na opatrenie 3.4.2 bolo do konca roku 2009 schválených 
179 projektov, žiadny projekt nebol zatiaľ vyradený.  
Žiadaný príspevok tvorí 124 % z celkového limitu na toto opatrenie a podobne ako u opatrenia 3.4.1 ukazuje 
vysoký záujem vidieckych obcí o tento typ podpory. Do konca roka 2009 boli všetky predložené žiadosti 
vyhodnotené na regionálnych pracoviskách a prebehlo aj hodnotenie externými hodnotiteľmi. Všetky 
žiadosti boli postúpené na ústredie PPA za účelom ďalšej kontroly a prípravy rozhodnutí o 
schválení/neschválení a prípravy zmlúv. 
Listom MPŽPaRR SR (predtým MP SR) z 8.7.2010 bolo zmenený limit finančných príspevkov projektov 
uvedeného opatrenia do výšky 98 171 341 EUR. Podľa aktualizovaných údajov k 31.8.2010 boli uzatvorené 
zmluvy v celkovej výške verejných výdavkov 93 700 897EUR (536 schválených projektov a 7 vyradených). 
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 327 podporených obcí, stav implementácie 
k 31.12. 2009 tak predstavuje 55 %-né plnenie tohto výstupového ukazovateľa. Limit verejných výdavkov na 
celé programové obdobie činí 98 171 341 €. Hodnota schválených verejných zdrojov bola ku koncu roka 
2009: 30 312 139 €, čo predstavuje 31 %-né kontrahovanie. V priebehu implementácie neboli realizované 
žiadne platby a nebol ukončený žiadny projekt.  
 
Zameranie projektov podľa typu aktivít 
Schválené verejné zdroje na opatrenie 3.4.1 podľa typu aktivít 

Tab. č. 39 
   Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP                 
 
 
 
Schválené verejné zdroje na opatrenie 3.4.2 podľa typu aktivít: 
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Najpočetnejšou podporenou aktivitou boli aktivity spojené s rekonštrukciou a modernizáciou ciest, mostov 
(24,13 mil. €) a aktivity spojené s rekonštrukciou a modernizáciou chodníkov a cyklotrás (15,55 mil. €). Tak 
ako u opatrenia 3.4.1 pri kategorizácii analyzovaných aktivít sa i v tomto opatrení jednotlivé aktivity 
prekrývali, tzn., že projekt sa orientoval na viac aktivít súčasne. 
 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 3.4.2 podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
                 Tab. č. 40 

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená podpora (verejné 
zdroje) 

Priemerná 
výška (€) 
podpory na 1 
schválený 
projekt 

Kraj 

Počet % EUR % EUR 
bratislavský -  -  - 
trnavský 15 8,4           3 787 774     12,5        252 518     
trenčiansky 22 12,3           3 696 460     12,2        168 021     
nitriansky 16 8,9           2 522 928     8,3        157 683     
žilinský 16 8,9           2 760 462     9,1        172 529     
banskobystrický 70 39,1         10 044 270     33,1        143 490     
prešovský 29 16,2           4 893 463     16,1        168 740     
košický 11 6,1           2 606 781     8,6        236 980     
SR Spolu 179 100         30 312 139     100        169 342     

                 Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP                 
Najväčší objem verejných zdrojov (až jedna tretina všetkých nakontrahovaných prostriedkov) opatrenia bol 
schválený do Banskobystrického kraja (10,04 mil. €), predovšetkým do jeho južných okresov Veľký Krtíš  (14 
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projektov), Rimavská Sobota (10 projektov), Lučenec (9 projektov), a pod. Z pohľadu NUTS IV najviac 
nakontrahovaných zdrojov je z okresu Dunajská Streda (1,83 mil. €). 
 
Najväčšie objemy schválených a vyplatených verejných zdrojov opatrenia 3.4.2 v rámci okresov (NUTS IV) do 
31.12. 2009  (prvých desať okresov) 
                                                 Tab. č. 41 
Okres Počet 

projekto
v 

Hodnota 
schválených 
zdrojov v € 

Dunajská Streda 7 1 828 179
Lučenec 9 1 781 151
Veľký Krtíš 14 1 677 908
Michalovce 7 1 638 301
Detva 6 1 432 096
Rimavská Sobota 10 1 334 778
Humenné 5 948 313
Vranov nad Topľou 3 937 513
Banská Bystrica 4 903 793
Prešov 6 858 008

                                                       Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP     
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Opatrenie 3.5 
Implementácia - kumulatívne k 31.12.2009 
Na opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja území (kód 
opatrenia 341), bola v priebehu implementácie vyhlásená jedna výzva a to od 2. 5. 2008 do 31. 7. 2008. 
V rámci tejto výzvy bolo prijatých 16 žiadostí o nenávratný príspevok (žiadaný príspevok činil 1 068 615 €, čo 
predstavovalo 71 % z celkového limitu na toto opatrenie). Bolo uzavretých 14 zmlúv (12 v roku 2008 a 2 
v roku 2009) v hodnote 906 366 €, čo predstavovalo 60 %-né kontrahovanie. V roku 2009 boli realizované 
platby v hodnote 159 988 €, čo predstavovalo 11 %-né čerpanie (prostredníctvom piatich platieb) a v danom 
roku bol ukončený jeden projekt v hodnote 96 163 €.  
Všetky schválené projekty boli zamerané na tvorbu integrovanej stratégie rozvoja územia prístupu Leader 
(súčasťou stratégie je: štúdia územia, získavanie informácií o danom území, propagačné podujatia, 
vzdelávanie zamestnancov verejno-súkromných partnerstiev, ostatné aktivity v súlade s opatrením). 
 
Počty projektov a schválené verejné zdroje PRV SR 2007-2013 (opatrenie 3.5) k 31.12.2009 podľa právnej 
formy beneficientov 
Tab. č. 42 

Schválené 
projekty 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná 
výška podpory 
na 1 schválený 
projekt Realizované platby 

Ukončené 
projekty 

Právna forma Počet % EUR % EUR 
Počet 
platieb EUR Počet EUR 

Občianske 
združenie 2 14,3      109 274 12,1       54 637 0 0 0 0
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Združenie 
(zväz...) 12 85,7      797 091 87,9       66 424 4 159 988 1   96 163  
Spolu 14 100      906 366 100     121 061 4 159 988 1   96 163  

Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP   
Rozloženie schválených verejných zdrojov a realizovaných platieb (v €) opatrenia 3.5 podľa krajov (NUTS III) 
k 31.12. 2009 
              Tab. č. 43 

Počet 
schválených 
projektov 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná výška 
podpory ( v€)na 1 
schválený projekt Realizované platby 

Kraj Počet % EUR %  EUR  
Počet 
platieb  EUR  

bratislavský 0 0,0               -       0,0       
trnavský 4 28,6      220 152    24,3        55 038         
trenčiansky 0 0,0               -       0,0       
nitriansky 0 0,0               -       0,0       
žilinský 0 0,0               -       0,0       
banskobystrický 7 50,0      478 288    52,8        68 327     3     129 257    
prešovský 1 7,1        98 739    10,9        98 739     1       30 731    
košický 2 14,3      109 187    12,0        54 594         
SR Spolu 14 100      906 366    100,0        64 740     4     159 988    

              Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP   
 
Projekty opatrenia 3.5 sa realizovali v 4 krajoch a 13 okresoch SR. Nadpolovičná väčšina (478,3 tis. € t.j. 53 
%) verejných zdrojov sa schválila do Banskobystrického kraja. V tomto kraji boli aj najvyššie realizované 
platby (129.3 tis. €). 
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V opatrení na vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia (ISRÚ) a získavanie zručností sa na akciách 
rôzneho druhu zúčastnilo 4477 účastníkov. Podporené akcie zahŕňali štúdie územia, aktivizáciu občanov, 
získavanie údajov pri vypracovaní ISRÚ, taktiež vzdelávanie zamestnancov, ktorí sa podieľali na príprave ISRÚ 
ako aj propagáciu územia a prístupu Leader všeobecne. V kategórii úspešne ukončených aktivít je zatiaľ 
málo účastníkov, najmä z dôvodu nízkeho počtu ukončených projektov. Opatrenie zaznamenalo vo vzťahu 
k merateľným cieľom primeraný pokrok, najmä z pohľadu zapojených osôb. 
 
Opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny 
Na opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia (kód opatrenia 413) a 4.3 Chod 
miestnej akčnej skupiny (kód opatrenia 431), bola do konca roka 2009 vyhlásená jedna spoločná výzva 
(1.12.2008 – 15.12.2008). V rámci tejto výzvy bolo do konca roka 2009 prijatých 38 žiadostí o nenávratný 
príspevok (žiadaný príspevok činil 92 893 907 €), bolo schválených 15 MAS a schválená suma činila 37 464 
692 €. Limity verejných výdavkov na tieto dve opatrenia činili 75 287 206 €, to znamená že ku koncu roka 
2009 bolo dosiahnuté 49,8 %-né kontrahovanie. Ďalšia a zároveň posledná výzva na uvedené dve opatrenia 
bola plánovaná na január 2010. 
Cieľový ukazovateľ výstupu u tohto opatrenia bol stanovený na 27 podporených MAS, stav implementácie 
k 31.12. 2009 tak predstavuje 56 %-né plnenie tohto výstupového ukazovateľa. Priemerná suma na jednu 
schválenú MAS predstavuje 2 497 646 €.  
Uvedené opatrenia sa implementovali v 16-tich okresoch a v šiestich krajoch SR. Najvyšší počet MAS bol 
schválený v Nitrianskom (5), Trnavskom (3) a Banskobystrickom (3) kraji. Do týchto krajov sa schválilo i 
najviac verejných zdrojov. 

 
Rozloženie schválených verejných zdrojov (v €) opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja 
územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny podľa krajov (NUTS III) k 31.12. 2009 
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               Tab. č. 44 
Počet schválených 
MAS 

Schválená podpora 
(verejné zdroje) 

Priemerná výška (€) 
podpory na 1 MAS 

Kraj 

Počet % EUR %  EUR 

bratislavský 0 0 0 0 0  
trnavský 3 20,0 7 510 758 20,0 2 503 586 
trenčiansky 2 13,3 5 008 038 13,4 2 504 019 
nitriansky 5 33,3 12 432 842 33,2 2 486 568 
žilinský 1 6,7 2 504 019 6,7 2 504 019 
banskobystrický 3 20,0 7 505 016 20,0 2 501 672 
prešovský 1 6,7 2 504 019 6,7 2 504 019 
košický 0 0 0 0 0  
SR Spolu 15 100 37 464 692 100 2 497 646 

              Zdroj: PPA, prepočty VÚEPP   
 
 
Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (Leader)  
Na Slovensku, podobne ako aj v ostatných nových členských štátoch, kde sa prístup Leader a tiež projekty 
spolupráce (opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce; kód opatrenia 421) implementujú po prvýkrát, 
bolo pomerne náročné zostaviť manuály a príručku pre miestne akčné skupiny vzhľadom na neexistenciu 
predchádzajúcich skúseností. Vzhľadom na pripomienky EK k oprávneným činnostiam v rámci opatrenia 4.2 
sa v roku 2009 upravovali činnosti v PRV SR 2007 – 2013 v súlade s pripomienkami EK. Následne v súlade 
s novými oprávnenými činnosťami sa vypracovávala metodika a usmernenie pre realizáciu projektov 
spolupráce pre konečného prijímateľa a PPA, podľa ktorých bude vyhlásená prvá výzva na predkladanie 
projektov (plán 10/2010). 
 
Operácie technickej pomoci 
Vzhľadom na skutočnosť, že operácie technickej pomoci majú v rámci PRV SR 2007-2013 špecifické 
postavenie, bola im prisúdená charakteristika piatej osi PRV SR 2007-2013 s dvoma opatreniami - 5.1 
technická pomoc a 5.2 národná sieť rozvoja vidieka. Opatrenie 5.2 národná sieť rozvoja vidieka sa člení na 
dve podopatrenia - 5.2.1 prevádzka národnej siete rozvoja vidieka a 5.2.2 akčný plán národnej siete rozvoja 
vidieka.  
 
V operáciách technickej pomoci žiadatelia predkladajú len žiadosti o platbu na PPA. Riadiaci orgán operácií 
technickej pomoci zostavuje dlhodobé a krátkodobé plány operácií technickej pomoci, ktoré mu slúžia 
najmä na dlhodobé, správne a operatívne plánovanie výdavkov ako aj na tvorbu odhadov. 
 
Implementácia aktivít technickej pomoci bola v roku 2009 realizovaná prostredníctvom viacerých aktivít, 
ktoré sú bližšie popísané v kapitole 5.3. Implementácia technickej pomoci a v nadväzujúcej kapitole 5.4. 
Správa o implementácii opatrenia 5.2. 
 
Okrem nových projektov v opatreniach PRV SR 2007 – 2013 boli prostriedky osi 1 využité aj na 
financovanie pokračujúcich záväzkov z Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006. Polosamozásobiteľské farmy 
v procese reštrukturalizácie – záväzky 1257/1999 (kód 141) nemajú samostatné opatrenie v programovom 
období 2007 – 2013 a tieto pokračujúce záväzky z Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006 sú financované 
z prostriedkov osi 1 v rámci samostatnej položky. Ku koncu roka 2009 bolo vyplatených 74 000 EUR na tieto 



Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  
Európa investujúca do vidieckych oblastí 

Výročná správa o pokroku PRV SR 2007-2013 za rok 2009 

84 

záväzky, z toho 55 500 EUR boli zdroje ES. Čerpanie predstavuje 6% z limitov verejných výdavkov vo 
finančnom pláne na obdobie 2007 - 2013. 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje výstupy, ktoré boli financované z programu. 

Zdroj: Odbor monitoringu, PPA 
 
Z PRV SR 2007 – 2013 bude potrebne dofinancovať pokračujúce projekty opatrenia 11. Podpora pre 
polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie v objeme 575 000 EUR. 
 
Z opatrenia 1.5 Odbytové organizácie výrobcov sú financované pokračujúce záväzky z Plánu rozvoja vidieka 
2004 – 2006 – opatrenie č. 12 Odbytové organizácie výrobcov. Do konca roka 2009 sa zrealizovali 2 platby v 
sume 105 201 EUR, z toho 68 967 EUR zo zdrojov ES. Čerpanie predstavuje 2% z limitov verejných výdavkov 
vo finančnom pláne na obdobie 2007 – 2013.  

Zdroj: Odbor monitoringu, PPA 
 

Úroveň (opatrenie) Názov ukazovateľa

Počet projektov za opatrenie - schválených počet 475

ha 352,66

 - Hovädzí dobytok počet 107

 - Kozy počet 46

 - Ovce počet 72

 - Ošípané počet 504

 - Hydina počet

 - Kožušinové zvieratá počet

 - Včelstvá počet

Merná
jednotka

Hodnoty k 
31.12.2009

11. Podpora pre 
polosamozás. farmy 

v procese 
reštrukturalizácie

Výmera obhospodarovanej pôdy v 
podporených subjektoch

Počet hospodárskych/kožušinových zvierat v 
podporených podnikoch:

2 827

1 387

8 629

Úroveň (opatrenie) Názov ukazovateľa

Počet projektov za opatrenie - schválených počet 34

Počet podnikov zapojených v OOV počet 369

Počet projektov podľa hlavnej komodity: počet 34

 - jatočné ošípané počet 3

 - jahočný HD počet 0

 - hydina a vajcia počet 2

 - chmeľ počet 1

 - mlieko počet 8

 - obilniny počet 12

 - olejniny a strukoviny počet 2

 - ovce (mäso, mlieko, vlna) počet 1

 - tabak počet 1

 - zemiaky počet 4

Merná
jednotka

Hodnoty k 
31.12.2009

12. Odbytové 
organizácie 

výrobcov
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Z PRV SR 2007 – 2013 bude potrebne dofinancovať pokračujúce projekty opatrenia 12. Odbytové 
organizácie výrobcov v objeme 2 840 000 EUR. 
Informácie o platbách na pokračujúce opatrenia PRV 2004 – 2006 sú uvedené v prílohe č. 2. 
 

 
 

 2.2  NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA 

 Administráciu neprojektových opatrení, tz. priamych podpôr a všetkých opatrení osi 2 PRV SR 
2007-2013, s výnimkou opatrenia Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych 
opatrení (226), zabezpečuje sekcia priamych podpôr PPA.  
V zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v 
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, PPA každoročne oznamuje záujemcom 
(žiadateľom) možnosť predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory na pôdu a zvieratá, vrátane 
vybraných podporných opatrení osi II PRV SR 2007 - 2013, v termíne do 15. mája príslušného kalendárneho 
roku. Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne bude čiastka, 
na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň 
omeškania. 
Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi sú posudzované podľa podmienok v platných 
nariadeniach vlády SR.  
Za účelom urýchlenia a spresnenia deklarácie plôch PPA pripravuje pre žiadateľov predtlačené formuláre 
informačných listov, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a grafické prílohy, ktoré si 
môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA. 

 2.2.1  Opis implementácie podľa opatrení: 

Opatrenie: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v HO a platby v ostatných znevýhodnených 
oblastiach - LFA (211 a 212) 
211 Platby poľnohospodárom za znevýhodnené prírodné podmienky v HO 
212 Platby poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami iných ako HO 
  

V prílohe č. 1 sú uvedené hodnoty ukazovateľov výstupu a výsledku za jednotlivé implementované opatrenia 
PRV SR 2007 – 2013 dosiahnuté k 31.12.2009, s vyčíslením aktuálneho plnenia projektovanej cieľovej 
hodnoty. Tabuľky uvedenej prílohy dokumentujú pokrok v implementácii programu vo vzťahu ku 
kvantifikovaným cieľom na základe ukazovateľov výstupu a výsledku podľa jednotlivých opatrení v stave 
pred zmenami v dôsledku HC/RP. Zatiaľ čo výstupové ukazovatele zahrňujú údaje o schválených projektoch, 
výsledkové ukazovatele sú zisťované iba za ukončené projekty vzhľadom na to, že výsledky sa preukážu až po 
ukončení projektu.  
Celkovo bolo v roku 2009 ukončených 276 projektov, prevažne v opatrení 1.1, ktoré predstavujú vyplatený 
objem finančných prostriedkov v sume 71 912 579 EUR. 

Prehľadné spracovanie kumulatívnych údajov o počte prijatých, schválených, zamietnutých projektov 
poskytuje sumárny prehľad v prílohe č. 2. 
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Opatrenia LFA patria medzi nosné opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. 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. Hlavným cieľom opatrenia je 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. 
 
Realizácia opatrenia v roku 2009: 
Žiadosti na LFA za rok 2009 sa predkladali na PPA do 15.5.2009 + 25 dní s 1% sankciou za každý deň 
omeškania. Celkovo bolo podaných 4 779 žiadostí, z toho 2 502 v horských a 2 831 v ostatných oblastiach 
(viacnásobní žiadatelia). Po vykonaní administratívnych kontrol bolo vyradených 108 neoprávnených z toho:  

− 6 stiahnuté žiadosti žiadateľom,  

− 7 zamietnutie celej jednotnej žiadosti, 

− 22 neoprávnený žiadateľ (nesprávna právna forma žiadateľa), 

− 73 platieb neposkytnutých z dôvodu naddeklarácie. 
 
Zamietnutých 108 žiadostí predstavuje spolu sumu celkom 506 375,07 € (402 583,5 € z EPFRV a 
103 791,57 € z NZ). 
Do konca roku 2009 bolo vyplatených 4 096 žiadostí, zostávajúcich 575 žiadostí zostáva na vyplatenie v roku 
2010 (neukončené konania). Ďalšie súvisiace údaje uvádza nasledovná tabuľka: 
Počet podaných žiadostí za r. 2009 4 779
Deklarovaná výmera LFA - žiadosti roku 2009 1 176 805,68 ha

z toho HO: 464 623,49 ha
Požadovaná finančná čiastka na všetky žiadosti podané v roku 2009 107 488 055,31€
Počet zamietnutých žiadostí za r. 2009 108

(506 375,07 €)
Počet schválených žiadostí za r. 2009 4 671
Počet vyplatených žiadostí k 31.12.2009 4096
Výmera LFA za vyplatené žiadosti roku 2009 1 040 913,4 ha
Suma vyplatených finančných zdrojov na LFA za r. 2009 93 984 510,19 €
Zostávajúci počet žiadostí na vyplatenie v r. 2010 (za dotačný r. 2009) 575
Počet vyplatených žiadostí z roku 2008 (platby v r. 2009) 557
Výmera LFA za vyplatené žiadosti z roku 2008 104 201,86 ha
Suma vyplatených finančných zdrojov na LFA z roku 2008 8 451 089,70 €

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
 
V roku 2009 bol počet fyzicky podporených poľnohospodárskych podnikov v znevýhodnených oblastiach 4 
096, z toho 2 112 v horských a 2 459 v ostatných oblastiach. Výmera pôdy, na ktorú boli vyplatené 
vyrovnávacie príspevky dosiahla 1 040 913,4 ha, z toho 402 524,99 ha v horských oblastiach a 638 388,41ha 
v ostatných znevýhodnených oblastiach.  
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Počet podnikov a výmera podporenej poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnených oblastiach (LFA) za r. 2009   

Opatrenie 
Počet podporovaných 
podnikov 

Výmera podporovanej  
poľn. pôdy [ha] 

Znevýhodnené oblasti spolu 4 096 1 040 913,40
 v tom:  
–  Horské oblasti (211) 2 112 402 524,99

–  Iné znevýhodnené oblasti  (212)           2 459 725 568,18
Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
V roku 2009 bolo na znevýhodnené oblasti v rámci SR vyplatených 93 984 510,19 €, z toho z EPFRV 
74.884.969,67 € (za dotačný rok 2009) a 8 451 089,70 €, z toho z EPFRV 6.809.259,98 € (za dotačný rok 
2008), čo spolu predstavuje celkovú sumu 102 435 599,89 € (t.j. 49,8 % z celkových vyplatených verejných 
výdavkov r. 2009 za os II. PRV SR 2007 - 2013 (205,489,995.38)). 
 
Deklarovaná a podporená výmera znevýhodnených oblastí (LFA) v r. 2009 v členení podľa právnej formy 

Právna forma žiadateľa Počet Deklarovaná 
výmera (ha) 

Podporená  
Výmera (ha) 

Fyzická osoba - nepodnikateľ 1 14,49 14,49 
Fyzická osoba - podnikateľ 
registrovaný v OR SR 

1 405,16 405,16 

Samostatne hospodáriaci roľník 
(zákon 105/90) 

2 917 164 898,73 164 323,05 

Verejná obchodná spoločnosť 
(zák. 513/91) 

1 46,04 46,04 

Spoločnosť s ručením 
obmedzeným (zák. 513/91) 

723 389 035,51 388 048,02 

Akciová spoločnosť (zák. 513/91) 60 75 699,23 75 649,58 
Družstvo (zák. 513/91) 389 408 055,41 407 264,8 
Pozemkové spoločenstvo s 
právnou subjektivitou 

1 19,8 19,8 

Štátny podnik (zák. 111/90) 3 5 142,46 5 142,46 
Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
 
V klasifikácii podpôr LFA podľa právnej formy bolo v r. 2009 najviac subjektov žiadateľov za SHR (2 917), za 
nimi s.r.o. (723) a družstvá (389), avšak najvyššiu podporenú výmeru aj najvyššiu finančnú podporu dosiahli 
družstvá (407 264,8 ha) a za nimi spoločnosti s.r.o. (388 048,02ha). 
 
Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ (kumulatívne):  

úroveň Ukazovateľ 
Cieľ 
2007 – 2013 

Stav k 31.12.2009 

Počet podporených podnikov –celkovo 
z toho -  horské oblasti: 
 - ostatné oblasti 

3 500 
1 600 
1 900

5 119 
2 317 
2 802 

O 

Podporená  poľnohospodárska pôda  1.14 mil. ha 1 245 540 ha 
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R 

Plocha, na ktorej prebieha úspešné hospodárenie na 
pôde prispievajúce k: 
– Biodiverzite  
– Kvalite pôdy 
– Zabráneniu opúšťania pôdy 

 
 
300 tis. ha  
- 
1.14 mil. ha 

 
 
0 ha 
0 ha 
1 245 540 ha 

  O-výstup (Output)      R-výsledok (Result) 
 
V rámci opatrení Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných 
znevýhodnených oblastiach (211 a 212) bolo k 31. 12. 2009 podporených celkovo 5 119 žiadateľov, z toho 
2 317 v horských a 2 802 v ostatných oblastiach. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ výstupu – počet 
podporených podnikov sa v r. 2009 plnil na 146 % za podniky celkom, resp. na takmer 145 % v horských 
oblastiach a na 147 % v ostatných znevýhodnených oblastiach.  
Kumulatívne bolo do konca r. 2009 podporených 1 245 540 ha, čo prekračuje  plánovanú cieľovú hodnotou 
o  vyše 9 %.  
Treba však poznamenať, že ide o kumulatívnu výmeru LFA za roky 2007 až 2009 a preto táto presahuje 
celkovú výmeru LFA  stanovenú v programovom dokumente. V žiadnom z jednotlivých rokov však výmery 
schválených žiadostí neprekročili výmeru, ktorá je oficiálne  
To, že kumulatívna výmera vykázaná v monitorovacej tabuľke O(LFA) je väčšia ako výmera uvedená v PRV SR 
2007-2013 je spôsobené tým, že veľa plôch bolo takých, ktoré boli podporené v jednom roku, ale v ďalšom 
už podporené neboli, ale boli nahradené novými plochami a spravidla aj novými žiadateľmi. Svedčí o tom aj 
údaj v tabuľke G3 kde je pri LFA uvedená výmera 54 950,08 ha – výmera za žiadateľov LFA, ktorým bola 
v roku 2009 prvý krát poskytnutá platba. 
 
V  rámci ongoing hodnotenia prebehlo  spracovanie metodiky posudzovania území s vysokou prírodnou 
hodnotou (HNV) a nápočet východiskovej výmery (baseline) týchto území, ktorá v zmysle aktualizovaného 
usmernenia EK bude vyššia ako len výmera územia NATURA 2000 (začlenené by mali vyť  navyše plochy, kde 
sa pôda obhospodaruje so zníženými vstupmi, so zníženým zaťažením VDJ a pod.).) V pôvodnej kalkulácii 
východiskovej výmery území s vysokou prírodnou hodnotou v čase ex-ante hodnotenia PRV SR 2007 – 2013 
bola započítaná len výmera území NATURA 2000, ktorá je 334 000 ha poľnohospodárskej pôdy (LPIS) 
(územia podľa smernice 79/409/EHS – vtáčie územia 292 000 ha a územia podľa smernice 92/43/EHS – 
územia európskeho významu 42 000 ha). Uvedené územia sa na 90,5 % prekrývajú s územiami LFA (viď 
nasledujúce mapy), čo predstavuje cca je 302 000 ha.  
Reálne boli podľa údajov PPA  v roku 2009  prostredníctvom platieb LFA podporené územia s vysokou 
prírodnou hodnotou na ploche 102 679 ha a plánovaný cieľ opatrenia bol tak splnený na 30,74 %. 
Podrobnejšie posúdenie plnenia ukazovateľov na úrovni dosahu bude stanovené v priebehu mid-term 
hodnotenia programu. 
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Územia s vysokou prírodnou hodnotou a ich prekryt s krajinnými chránenými územiami 



Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  
Európa investujúca do vidieckych oblastí 

Výročná správa o pokroku PRV SR 2007-2013 za rok 2009 

90 

Opatrenie: Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES  (213) 
Podpora osobitných metód hospodárenia na  územiach NATURA 2000 má prispievať k trvalo udržateľnému 
rozvoju s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, s dosahom na biodiverzitu,  zachovanie území 
s vysokou prírodnou hodnotou a kvalitu vody. 
Opatrenie sa člení na dve podopatrenia: 

− Podpora poskytujúca stimuly poľnohospodárom na prekonanie znevýhodnení v dotknutých 
oblastiach v  4. a 5. stupni ochrany, v ktorom je zákaz aplikovania chemických látok a hnojív, ako 
i zákaz umiestňovanie košiarov, stavieb alebo iných zariadení na ochranu hospodárskych 
zvierat.  Obmedzenia sa tiež dotýkajú  pasenia hospodárskych zvierat a kosenia lúk. 

− 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 pre implementáciu Rámcovej smernice o vodách v SR, v rámci ktorej 
schválila časový harmonogram plnenia jednotlivých úloh. Vypracovanie plánov manažmentu 
povodí bolo realizované v zmysle uznesenia vlády SR do konca roku 2009. Realizácia 
konkrétnych opatrení navrhnutých v uvedených plánoch začne v roku 2010. 

 
Realizácia opatrenia v roku 2009: 
Žiadosti na Platby v rámci sústavy NATURA 2000 na stanovených plochách poľnohospodárskej pôdy za rok 
2008 sa predkladali na PPA do 15.5.2009  + 25 dní s 1% sankciou za každý deň omeškania. Celkovo bolo 
podaných 10 žiadostí o zaradenie s celkovou ročnou finančnou čiastkou 30 685, 13 €, z toho 8 žiadostí za 
regióny konvergencie (160,05 ha) a 2 žiadosti za ostatné regióny SR (164,66 ha). 
Po vykonaní administratívnych kontrol neboli vyradené žiadne žiadosti ako neoprávnené,  schválených  
bolo všetkých 10 žiadostí, pričom ale bola znížená pôvodná deklarovaná výmera a k nej prislúchajúca 
suma platieb (presné zníženie nie je známe, zatiaľ nebolo vydané rozhodnutie). Do konca roku 2009 
bolo vyplatených 8 žiadostí v celkovej sume 20.100,69 €, zvyšné 2 žiadosti zostali na vyplatenie v roku 
2010. Podrobnejšie údaje uvádza nasledovná tabuľka: 
 
Počet podaných žiadostí za r. 2009 10 
Deklarovaná výmera žiadostí za r. 2009 324,71  
Požadovaná finančná čiastka na všetky žiadosti podané v roku 2009 30.685,13  
Počet zamietnutých žiadostí za r. 2009 0 
Počet schválených žiadostí za r. 2009 10 
Počet vyplatených žiadostí k 31.12.2009 8 
Zostávajúci počet žiadostí na vyplatenie v r. 2010 (za dotačný r. 2009) 2 
Výmera za vyplatené žiadosti roku 2009 219,77  
Suma vyplatených finančných zdrojov za r. 2009 20.100,69 € 
Počet vyplatených žiadostí z roku 2008 (platby v r. 2009) 10 
Výmera za vyplatené žiadosti z roku 2008 258,26 ha 
Suma vyplatených finančných zdrojov z roku 2008 23.290,50 € 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
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Vyplatené finančné prostriedky na územia NATURA 2000 v členení podľa právnej formy 
Právna forma Počet 

žiadateľov 
Stanovená 
výmera    
v ha 

Vyplatená 
podpora  
v € 

Z toho: 
EPFRV/ € 

Z toho: 
NZ/ € 

Samostatne hospodáriaci 
roľník (zák. 105/90) 6 163,36 14.769,94 10.232,35  4.537,59 
Akciová spoločnosť (zák. 
513/91) 1 3,56 336,42 269,13  67,29 
Družstvo (zák. 513/91) 1 52,85 4.994,33 3.995,46  998,87 
Spolu: 8 219,77 20.100,69 14.496,94 5.603,75

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
 
Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ (kumulatívne) 

úroveň Ukazovateľ Cieľ  2007 – 2013 
Stav k 
31.12.2009 

Počet podporených podnikov v oblastiach NATURA 2000  150 12 
O 

Podporená poľnohospodárska pôda v oblastiach NATURA 
2000  

4000 ha 278,42 ha 

R 

Plocha, na ktorej prebieha úspešné hospodárenie na pôde 
prispievajúce k: 
– Biodiverzite  
– Kvalite vody  
– Kvalite pôdy 
– Zmierňovaniu klimatickej zmeny 
– Zabráneniu marginalizácie a opúšťania pôdy 

- 278,42 ha 

  O-výstup (Output)      R-výsledok (Result) 
 
Aj keď ide o nárokovateľné platby v rámci daného opatrenia, záujem oprávnených subjektov je veľmi nízky. 
Obdobne ako v r. 2008 aj  v r. 2009 je plnenie v ukazovateli podporenej výmery nízke, iba  na necelých 7 %  
a v ukazovateli počet podporených podnikov iba na 8 %. Hlavným dôvodom tohto stavu je, že viaceré 
oprávnené subjekty uprednostňujú realizáciu opatrenia Agroenvironmentálne platby a súbeh podpôr je 
vylúčený.  
 
Opatrenie: Agroenvironmentálne platby (214) 
Agroenvironmentálna podpora je integrácia agrárnej a environmentálnej politiky s cieľom ekologizácie 
hospodárenia v poľnohospodárskej krajine, ochrany základných zložiek životného prostredia, zmiernenie 
klimatickej zmeny, zachovanie biologickej rozmanitosti, prírodného a kultúrneho dedičstva.  
Platby za jednotlivé podopatrenia sa vzťahujú iba na záväzky nad rámec príslušných záväzných noriem 
stanovených podľa článkov 4 a 5 a príloh III a IV nariadenia Rady (ES) č.1782/2003 v súlade s článkom 39 
odstavec 3 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a na záväzky nad rámec minimálnych požiadaviek týkajúcich sa 
používania hnojív a používania prípravkov na ochranu rastlín a ďalších odpovedajúcich záväzných 
požiadaviek stanovených vnútroštátnymi predpismi v súlade s článkom 39 odstavec 3 nariadenia Rady (ES) č. 
1698/2005. 
 



Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  
Európa investujúca do vidieckych oblastí 

Výročná správa o pokroku PRV SR 2007-2013 za rok 2009 

92 

Realizácia opatrenia v roku 2009: 
Žiadosti na Agroenvironmentálne platby za rok 2009 sa predkladali na PPA do 15.5.2009 + 25 dní s 1% 
sankciou za každý deň omeškania. Celkovo bolo podaných 907 žiadostí o platbu (747 žiadostí na plošné 
opatrenia (deklarovaná výmera 225.741,30 ha) a 160 žiadostí na Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat 
(1 647,3 DJ), v celkovom finančnom objeme 29 827 479,4 €.  
Administratívne konania neboli ukončené, preto nateraz nie je možné uviesť počty a sumu neoprávnených 
žiadostí. Hlavné príčiny, prečo neboli administratívne procesy na týchto žiadostiach ukončené do konca roka 
2009, sú nasledovné: 
- neukončené administratívne kontroly; 
- neukončené kontroly výšky prijatých záväzkov; 
- neukončené kontroly na mieste z z dôvodu riešenia nezrovnalostí po administratívnych kontrolách. 
Podrobné členenie podaných žiadostí o AEP podľa podporných schém uvádza nasledovná tabuľka: 
 
Štruktúra žiadostí o AEP podľa podporných schém na plochu v r. 2009 

Podporná schéma AEP Počet 
žiadateľov 

Žiadateľmi 
deklarovaná výmera  v 
ha 

Požadovaná výška 
podpory v € 

Základná podpora na OP 164 72.207,62  4.707.214,84 
Základná podpora na TTP 183 32.472,94  1.561.948,46 
Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 111 4.782,70  2.788.487,85 
Integrovaná produkcia v ovocinárstve 67 2.319,38  1.279.880,29 
Integrovaná podpora v zeleninárstve 47 3.595,27  1.786.058,25 
Ekologické poľn. na OP po konv. 44 8.419,54  1.285.579,51 
Ekologické poľn. na OP v konv. 63 11.097,60  2.420.608,49 
Ekologické poľn. na TTP po konv. 45 12.783,75  1.229.285,37 
Ekologické poľn. na TTP v konv. 71 13.930,83  1.913.956,72 
Ekologické poľn. v ovocných sadoch a 
vinohradoch po konv. 

11 198,90  133.491,74 

Ekologické poľn. v ovocných sadoch a 
vinohradoch v konv. 

16 361,55  325.395,00 

Ekologické poľn. pri pestovaní zeleniny, 
liečivých, koreninových a aromatických 
rastlín po konv. 

3 205,05  77.252,59 

Ekologické poľn. pri pestovaní zeleniny, 
liečivých, koreninových a aromatických 
rastlín v konv. 

5 65,58  37.834,78 

Ekologické poľnohospodárstvo na 
OP+biotopy vtákov v konv. 

2 200,52  48.249,12 

Ekologické poľnohospodárstvo na 
OP+biotopy vtákov po konv. 

0 0,00  0,00 

Ekologické poľn. na TTP+biotopy vtákov  
v konv. 

2 164,73  26.491,88 

Ekologické poľn. na TTP+biotopy vtákov  
po konv. 

0 0,00  0,00 

Ekologické poľn. na TTP+biotopy TTP  
v konv. 

30 5.910,37  1.061.771,04 
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Podporná schéma AEP Počet 
žiadateľov 

Žiadateľmi 
deklarovaná výmera  v 
ha 

Požadovaná výška 
podpory v € 

Ekologické poľn. na TTP+biotopy TTP  
po konv. 

33 16.159,98  1.162.699,60 

Ochrana proti erózii na OP - stabilizačný 
osevný postup 

65 20.354,23  3.209.251,44 

Ochrana proti erózii na OP - vytvorenie 
parcely s prijateľnou veľkosťou 

3 22,19  1.005,43 

Ochrana proti erózii vo vinohradoch 2 60,39  4.380,09 
Ochrana proti erózii v ovocných sadoch 8 324,00  23.636,69 
Zatrávňovanie OP 30 1.576,98  227.968,20 
Ochrana vybraných biotopov TTP 76 9.403,13  873.098,66 
Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov 124 40.332,44  3.282.491,37 
Spolu: 747 225.741,30  29.498.019,40 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
 
K tomu ako sú vyššie uvedené schémy AEP vykazované v monitorovacej tabuľke O.214(1) uvádzame 
nasledovné vysvetlenie, ktoré je odvodené od príslušnej aplikácie IACS: 
1) Organické poľnohospodárstvo = ekologické poľnohospodárstvo 
2) Integrovaná výroba = integrovaná produkcia 
3a) Znižovanie množstva, lepšie hospodárenie s hnojivami = základná schéma 
6.) Opatrenia na zachovanie kvality pôdy = zatrávnenie OP a ochrana proti erózii (protierózne opatrenia) 
8a) Zachovanie vzhľadu krajiny a udržanie poľnohospodárskych plôch s vysokou prírodnou hodnotou, 
vrátane zachovania historických prvkov = biotopy TTP 
9) Opatrenia na zachovanie prirodzeného prostredia priaznivého z hľadiska biodiverzity Biotopy vtákov = 
biotopy vtákov 
10a) Zachovanie miestnych ohrozených plemien = ohrozené druhy zvierat 
 
Štruktúra žiadostí na AEP za r. 2009 v členení podľa právnej formy 

Právna forma Počet 
žiadateľov 

Deklarovaná výmera   
v ha 

Požadovaná 
podpora v € 

Samostatne hospodáriaci roľník  351 35.413,07  5.071.632,62 
Spoločnosť s ručením obmedzeným   228 78.530,89  11.535.661,53 
Komanditná spoločnosť  1 8,68  4.789,80 
Akciová spoločnosť  29 17.769,06  2.335.706,26 
Družstvo  138 94.019,60  10.550.229,19 
Spolu: 747* 225.741,3 29.498.019,4

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
*Zo 747 žiadateľov je 710 v cieli konvergencia a 45 v ostatných regiónoch SR. 
 
Štruktúra žiadostí v rámci schémy Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v r. 2009 

Kategória zvierat Počet žiadateľov Deklarovaný počet 
zvierat v DJ 

Požadovaná výška 
podpory v € 

HD 9 735,8 147 160 
ovce 1 2,25 450 
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kozy 1 47,25 9 450 
kone 151 862 172 400 
sliepky 0 - - 
husi 0 - - 
Spolu: 160* 1 647,3 329 460 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
*Zo 160 žiadateľov je 153 v cieli konvergencia a 7 v ostatných regiónoch SR. 
 
Do konca roku 2009 neboli za nové žiadostí (dotačný rok 2009) v rámci opatrenia vyplatené žiadne 
prostriedky, platby budú realizované v roku 2010. 
 
Realizácia platieb v rámci opatrenia AEP za dotačný rok 2008 
V roku 2009 prebiehalo vyplácanie podpôr v rámci nových zmlúv z r. 2008. Spolu bolo podporených 472 
poľnohospodárskych subjektov (452 z oblastí cieľa konvergencia a 28 z ostatných regiónov SR; súčet oboch 
hodnôt nedáva 472, pretože ide o vykazovanie skutočnej podpory a nie prevažujúcej, t.j. ak subjekt 
hospodári v cieli konvergencia a tiež v ostatných regiónoch SR je započítaný dvakrát) v celkovej výške 
verejných zdrojov 16 860 tis. €. Vyplatené boli podpory na celkovej ploche 152 641,31 ha a na 805 DJ 
ohrozených druhov zvierat. 
 
Deklarovaná a podporená výmera podľa podporných schém v r. 2009 (dotačný rok 2008) 
Podporná schéma AEP Počet 

žiadateľov 
Žiadateľmi 
deklarovaná výmera v 
ha 

Podporená (stanovená) 
výmera  v ha 

Základná podpora na OP 170  79.055,19  79.008,41  

Základná podpora na TTP 185  32.966,09  32.785,59  

Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 88  4.037,73  4.030,71  

Integrovaná produkcia v ovocinárstve 50  1.896,38  1.896,38  

Integrovaná podora v zeleninárstve 21  802,18  802,07  

Ekologické poľnohospodárstvo na OP po 
konv. 

1  3,58  3,58  

Ekologické poľnohospodárstvo na OP v konv. 39  3.003,46  2.999,37  

Ekologické poľnohospodárstvo na TTP po 
konv. 

0  0,00  0,00  

Ekologické poľnohospodárstvo na TTP v konv. 28  6.883,36  6.815,05  

Ekologické poľnohospodárstvo v ovoc.sadoch 
a vinohradoch po konv. 

2  24,50  24,50  

Ekologické poľnohospodárstvo v ovoc.sadoch 
a vinohradoch v konv. 

10  252,81  252,81  

Ekologické poľnohospodárstvo pri pestovaní 
zeleniny, liečivých, koreninových a 
aromatických rastlín po konv 

0  0,00  0,00  

Ekologické poľnohospodárstvo pri pestovaní 
zeleniny, liečivých, koreninových a 
aromatických rastlín v konv 

3  11,24  11,24  

Ekologické poľnohospodárstvo na 
OP+biotopy vtákov v konv. 

0  0,00  0,00  

Ekologické poľnohospodárstvo na 
OP+biotopy vtákov po konv. 

0  0,00  0,00  
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Ekologické poľnohospodárstvo na 
TTP+biotopy vtákov v konv. 

1  69,45  69,45  

Ekologické poľnohospodárstvo na 
TTP+biotopy vtákov po konv. 

0  0,00  0,00  

Ekologické poľnohospodárstvo na 
TTP+biotopy TTP v konv. 

0  0,00  0,00  

Ekologické poľnohospodárstvo na 
TTP+biotopy TTP po konv. 

0  0,00  0,00  

Ochrana proti erózii na OP stabilizačným 
osevným postupom 

61  17.763,90  17.735,33  

Ochrana proti erózii na OP vytvorením 
parcely s prijateľnou veľkosťou 

2  15,19  15,19  

Ochrana proti erózii vo vinohradoch 2  60,39  60,39  

Ochrana proti erózii v ovocných sadoch 7  154,78  154,78  

Zatrávňovanie OP 28  1.401,74  1.389,01  

Ochrana vybraných biotopov trávnych 
porastov 

0  0,00  0,00  

Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov 70  23.450,58  23.407,72  

Spolu 472  153.002,76  152.641,31  

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
 
Počet zvierat v rámci schémy Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v r. 2009 (dotačný rok 2008) 

Kategória zvierat Počet 
žiadateľov 

Počet zvierat v DJ, 
na ktoré bola 
žiadaná platba 

Počet zvierat v DJ, na 
ktoré bola vyplatená 
podpora 

HD 2 177,00 168 
Ovce a kozy 0 0,00 0,00 
Kone 79 638,00 637,00 
Hydina 0 0,00 0,00 
Spolu: 80* 815,00 805 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr PPA 
*Z 80 žiadateľov bolo 75 v cieli konvergencia a 5 v ostatných regiónoch SR. 
 
V monitorovacej tabuľke O.214(1) je uvedený počet podporovaných podnikov 534, tento počet je súčtom 
podporovaných podnikov za podporné schémy AEP na poľnohospodárskej pôde (472) a žiadateľov v schéme 
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (80), pričom pri 18 podnikoch dochádza k prekryvu, t.j. 
uplatňujú zároveň schémy na poľnohospodárskej pôde aj chov ohrozených druhov zvierat (552-18=534) 
 
Realizácia dobiehajúcich AE záväzkov z Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006: 
V roku 2009 pokračovala aj realizácia pôvodných 5 ročných AE záväzkov prijatých podľa  Plánu rozvoja 
vidieka SR 2004-2006.  
V roku 2009 bolo v rámci zmlúv z dobiehajúceho Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 pre opatrenia 
Agroenvironmentálne platby podporených 662 projektov poľnohospodárskych subjektov, z toho 637 
v znevýhodnených oblastiach SR (až 96,2 % beneficientov AEP súčasne prijalo platby LFA), v sume verejných 
zdrojov 49 411 581 €. Kumulatívne za staré (dobiehajúce) záväzky z predošlého programovacieho obdobia 
bolo z nového PRV SR 2007 - 2013 vyplatené (roky 2007 -2009) 112 997 783 €, z toho príspevok z EPFRV 
tvoril 89 904 020 €.  
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Podporené záväzky sú na celkovej ploche 592 330 ha, pričom fyzická výmera podporovanej plochy bola 446 
723 ha a 58 záväzkov pre 566 DJ ohrozených druhov. 
 
Počet projektov podľa právnej formy: 662 
 - akciová spoločnosť 25 
 - spoločnosť s ručením obmedzeným 217 
 - družstvo 225 
 - štátny podnik 3 
 - SHR 192 

 
Počet projektov podľa typu znevýhodnenej oblasti: 637 
 - Horské oblasti 323 
 - Oblasti so špecifickými nevýhodami 131 
 - Ostatné znevýhodnené oblasti 183 

 
V rámci pokračujúcich agroenvironmentálnych záväzkov jeden kontrakt/zmluva v sebe obsahuje viacero 
aplikovaných schém, platí to i pre podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat. 
 
Celkový počet projektov a výmera podľa podporených schém  

Schémy AEP (PRV 2004 - 2006) Počet projektov 
Podporená výmera alebo 

zvieratá 
v tis. ha, resp. v DJ 

1. Základná schéma  301,54 
 - orná pôda 243 118,13 
 - TTP 461 181,78 
 - ovocné sady 18 0,64 
 - vinice 17 0,98 
2. Ochrana proti erózii na ornej pôde  100,26 
 - stabilizačný osev 201 92,56 
 - prijateľná veľkosť parcely 38 7,69 
3. Ochrana proti erózii vo vinohradoch  0,80 
 - svahovitosť do 20 % 14 0,59 
 - svahovitosť 21 - 40 % 5 0,20 
 - svahovitosť nad 41 % 0 0,01 
4. Ochrana proti erózii v ovocinárstve  0,73 
 - svahovitosť do 20 % 16 0,59 
 - svahovitosť nad 20 % 4 0,14 
5. Zatrávňovanie ornej pôdy 264 28,69 
6. Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných TP 484 89,98 
7. Nelesná drevinová vegetácia 1 0,00039 

8. Ochrana vodných a mokraďových biotopov 2 0,056 

9. Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat 58 566 

 - bahnica 0 0 
 - koza 3 153 
 - kobyla 55 413 
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 - sliepka 0 0 
 - hus 0 0 
 - morka 0 0 
10. Ekologické poľnohospodárstvo   70,28 

10. A - pred konverziou   0,00 
 - orná pôda 0 0,00 
 - TTP 0 0,00 
 - ovocné sady a vinice 0 0,00 
 - zelenina, liečivé , koreňové a arom. rastliny 0 0,00 

10. B - po konverzii   70,28 
 - orná pôda 105 19,61 
 - TTP 144 50,20 
 - ovocné sady a vinice 5 0,26 
 - zelenina, liečivé , koreňové a arom. rastliny 2 0,22 

Celková výmera r.2009:  592 330 ha 
Celková výmera kumulatívne*:  664 157,70 ha 

Fyzická výmera r.2009:  446 723 ha 
Fyzická výmera kumulatívne*:  495 531 ha 

(* kumulatívna výmera zahŕňa aj výmeru už ukončených záväzkov) 
Zdroj:  Odbor monitoringu PPA a vlastné prepočty 
 
 
Poznámky: 

− Indikátory za toto opatrenie sú do tabuliek spoločných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie 
pre PRV SR 2007 - 2013 vypĺňané podľa schválených predominantných hektárov, a teda, v SFC sa 
nachádzajú len 3 schémy a to schéma Ekologické poľnohospodárstvo, Základná schéma a Biotopy. 

− počet pokračujúcich agroenvironmentálnych záväzkov nie je možné uviesť, nakoľko tieto záväzky sú 
evidované v systéme, ktorý neposkytuje členenie na uvedené plochy.  

− 662 projektov schválených pre implementáciu v roku 2009 znamená, že sú uvádzané len tie projekty, 
ktoré mali zazmluvnené výmery aj na rok 2009 a boli "očistené" o tie projekty, ktoré už ukončili 
realizáciu, alebo sa transformovali na nový záväzok podľa PRV SR 2007 - 2013 
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Definovanie príspevku opatrenia AEP (214) podľa jednotlivých schém  
V rámci aktivít ongoing hodnotenia bola vypracovaná nasledovná tabuľka, podľa ktorej budú posudzované 
príspevky podporovaných schém AEP k povinným ukazovateľom výsledku: 

Ukazovatele výsledku

Podporované schémy AEP  

zlepšenie 
bio-
diverzity  

zlepšenie 
kvality vody 

zmiernenie 
klimatickej 
zmeny 

zlepšenie 
kvality 
pôdy 

zabránenie 
marginali-
zácie 
územia 

ZP - Základná podpora (osevný postup)    X X X X X 

IP - Integrovaná produkcia  X X X X  

EP - Ekologické poľnohospodárstvo X X X X  

EOP - Ochrana proti erózii na ornej pôde   X   X X 

EV - Ochrana proti erózii vo vinohradoch   X   X  

EO - Ochrana proti erózii v ovocinárstve   X   X  

ZA - Zatrávňovanie ornej pôdy X X X X  X 

BTP - Ochrana biotopov prírod. a poloprírod. TP X X X   X 

BV - Ochrana biotopov vyb. druhov vtákov X X X   X 

CHZ - Chov a udržanie ohrozených  druhov zvierat X        
X – prispieva priamo X – prispieva nepriamo 
 
Plnenie Spoločných monitorovacích ukazovateľov EÚ (kumulatívne) 

úroveň Ukazovateľ 
Cieľ 
2007 – 2013 

Stav k 31.12.2009 

O Počet subjektov poberajúcich podporu 1 500 1 196 (534 + 662) 

Agroenvironmentálne záväzky z rokov 2004 - 2006 - grafický prehľad stavu realizácie starých záväzkov 
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Celková výmera v rámci AEP 
 
                   + RP a HCH 

850 tis. ha 
 

9 tis. ha 

835 622,7 ha 
(171 465 + 664 157,70) 

0 ha 

Fyzická výmera pôdy v rámci AEP 
 
                   + RP a HCH 

650 tis. ha 
 

9 tis. ha 

648 172,31 ha  
(152 641,31 + 495 531) 

0 ha 

Celkový počet zmlúv 1 800 1 483 (720 + 763) 
Plocha, na ktorej prebieha úspešné 
hospodárenie na pôde prispievajúce k: 
  – Biodiverzite  
                   + RP a HCH 

 
 

300 tis. ha 
9 tis. ha 

 
 

41 413,65 ha 
(ZP, IP, EP, ZA, BTP, BV, CHZ)

– Zlepšeniu kvality vody  
 

450 tis. ha 
 

166 142,86 ha 
(ZP, IP, EP, EOP, EV, EO, ZA, 
BTP, BV) 

– Zmierneniu klimatickej zmeny  
 

200 tis. ha  
149 062,44 ha 

(ZP, IP, EP, ZA, BTP, BV) 

– Zamedzeniu marginalizácie a opúšťaniu pôdy
650 tis. ha - 

R 

– Zlepšeniu kvality pôdy 
250 tis. ha 

141 383,02 ha 
(ZP, IP, EP, EOP, EV, EO, ZA) 

  O-výstup (Output)      R-výsledok (Result)  
 
Z uvedených údajov za opatrenie AEP (214) vychádza ku koncu r. 2009 plnenie cieľových hodnôt ukazovateľa 
počet podporených podnikov (1196) na 79,73 % a celková deklarovaná plocha 835 622,7 ha predstavuje 
98,31 % z cieľovej projektovanej hodnoty.  
Pri posúdení plnenia projektovaných hodnôt bol zohľadnený aj počet subjektov a podporená plocha v rámci 
pokračujúcich záväzkov PRV 2004-2006, čím sa dosiahla úspešnosť opatrenia z pohľadu plnenia cieľových 
hodnôt. 
 
Opatrenie: Platby za životné podmienky zvierat (215) 
Účelom podpory je kompenzovať poľnohospodárom náklady súvisiace so zavádzaním takých chovných 
postupov, ktoré sú nad rámec príslušných noriem a prispievajú k celkovému zlepšeniu pohody zvierat. 
Dodržiavaním špecifických podmienok v rámci jednotlivých chovoch hospodárskych zvierat sa zvieratám 
zabezpečí lepšia starostlivosť, pohoda, zamedzí sa riziku náhodného úmrtia a taktiež dôjde k zlepšeniu ich 
zdravotného stavu. 
 
Realizácia opatrenia v roku 2009: 
V roku 2009 boli realizované platby za životné podmienky zvierat za dotačné obdobie 2008, pričom finančná 
podpora bola vyplatená 237 žiadateľom v objeme 4 761 963,39 EUR (zdroje ES: 3 740 798,58 EUR, zdroje SR: 
1 021 164,81 EUR). Podpora bola žiadaná na 65 528,15 dobytčích jednotiek, z toho vyplatená podpora bola 
na 62 008,9 DJ.  
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Prehľad vyplatených financií v roku 2009 podľa cieľa a podľa zdrojov uvádza nasledujúca tabuľka. 
 

Cieľ 

Počet 
podporených 
žiadateľov 

Počet DJ na 
ktoré bola 
žiadaná 
podpora 

Počet DJ na 
ktoré bola 
vyplatená 
podpora 

Vyplatená výška podpory v EUR 

celkom 
príspevok 
EPFRV 

národné 
zdroje  

Konvergencia 233  62.473,15 59.105,27 4.486.874,85 3.589.499,88  897.374,97 

Ostatné 
regióny 4  3.055,00 2.903,63 275.088,54 151.298,70  123.789,84 
Zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA 
 
V roku 2009 bolo prijatých 311 žiadostí o platbu na podporu 85 759,4 DJ v celkovom objeme žiadaných 
príspevkov 7 195 284,45 EUR na príslušný rok (zdroje ES: 5 671 095,47, zdroje SR: 1 524 188,98). Žiadosť o 
platbu môže predložiť iba žiadateľ, ktorý bol zaradený do opatrenia.  
 
Štruktúra prijatých žiadostí o platbu na dotačný rok 2009. Žiadosti boli prijímané do 15.5.2009. 

Životné podmienky 
zvierat 

Počet žiadateľov o 
podporu v roku 
2009 

Počet záväzkov na 
rok 2009 

DJ na rok 2009 

Hovädzí dobytok 195 38 482,2 

Ovce 114 6 923,4 

Hydina 26 28 916,3 

Ošípané  

311 

78 11 437,5 

Spolu 311 413 85 759,4 

Zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA  
 
Požadovaná suma v EUR (všetky zdroje) podľa cieľa (žiadosti o platbu na rok 2009) 
Podopatrenie Konvergencia Ostatné regióny Celkom 
Hovädzí dobytok 3044889,94 26841,75 3071731,69
Ovce 554287,47 0 554287,47
Hydina 2060195,11 120672 2180867,11
Ošípané 1195388,08 193010,1 1388398,18
Spolu 6854760,6 340523,85 7195284,45

Zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA 
 
Platby za žiadosti roku 2009 budú realizované v nasledujúcom období. 
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Spoločné monitorovacie ukazovatele EÚ 

Typ ukazovateľa Ukazovateľ Cieľ 2007  – 2013 Stav k 31.12.2009 

Počet subjektov dostávajúcich podporu 560 293 

Výstup 
Počet záväzkov v rámci životných 
podmienok zvierat 

650 355 

 
Z uvedených údajov za opatrenie Platby za životné podmienky zvierat vyplýva, že kumulatívne v roku 2009 
dostalo podporu 293 subjektov, ktoré boli zaradené do opatrenia od začiatku programu, čo predstavuje 
plnenie na 52,32 % a v počte prijatých záväzkov na 54,62 %.  
 
Opatrenie: Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (221): 
Program zalesňovania poľnohospodárskych pôd klasickými drevinami je súčasťou koncepčného dokumentu 
lesníckej politiky SR a v súlade s opatreniami EÚ je zameraný na podporu lesníctva, ktoré má prispieť 
k obnove a rozvoju ekologických a sociálnych funkcií lesov vo vidieckych oblastiach. Prvým zalesnením 
stanovenej poľnohospodárskej pôdy by sa mali rozšíriť a skvalitniť lesné zdroje s cieľom chrániť životné 
prostredie ako aj zmierňovať klimatické zmeny. Cieľom je posilniť ekologickú stabilitu krajiny a prispieť 
k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka a 
uprednostniť zalesňovanie orných pôd zmiešanými drevinami pre zabezpečenie stability a ochrany územia 
poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy, záplavami. Podpora je zameraná na zalesnenie stanovených 
poľnohospodársky využívaných plôch (LPIS) a ich udržiavanie podľa stanovených kritérií. Z predmetu 
podpory sú vylúčené oblasti NATURA 2000. 
 
Realizácia opatrenia v roku 2009: 
Žiadosti na Prvé zalesnenie poľnohospodárskych pôd za rok 2009 sa predkladali na PPA do 15.5.2009 + 25 
dní s 1% sankciou za každý pracovný deň omeškania. Celkovo bolo zaradených do opatrenia k 31.12.2009 16 
žiadateľov (9 v roku 2009) s výmerou na zalesnenie 87,99 ha (v roku 2009 zaradená plocha: 56,4 ha).  
 
V roku 2009 bola uhradená jedna žiadosť o preplatenie oprávnených nákladov na založenie – zalesnenie 
pôdy za rok 2008 vo výške 3 721,60 EUR (zalesnená bola plocha o výmere 1,72 ha). Spolu s platbami na 
pokračujúce záväzky z opatrenia 8 PRV 2004 – 2006 bolo v roku 2009 vyplatených 6 281,11 EUR (z toho 
zdroje ES: 5 024,89 EUR). Pokračujúce záväzky sú popísané v texte nižšie.  
Ďalšie žiadosti (8) na prvú platbu za oprávnené náklady na zalesnenie pôdy boli predložené a schválené 
v roku 2009 s deklarovanou výmerou 47,01 ha a vo výške požadovanej podpory 78 442,89 EUR (všetky 
zdroje) v nadväznosti na novo-zaradených žiadateľov do opatrenia. V roku 2009 bola predložená aj žiadosť 
na ročnú platbu na udržanie lesného porastu a žiadosť o platbu na pokrytie straty v celkovom objeme 
1 571,15 EUR (všetky zdroje), čím sa dosiahla celková požadovaná podpora 80 014,04 EUR na príslušný rok v 
rámci tohto opatrenia. Jedna žiadosť o platbu bola zamietnutá z dôvodu porušenia nariadenia vlády č. 
499/2008 Z.z. 
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Počet žiadostí o platbu, výmera a požadovaná podpora v roku 2009 

Podopatrenie 
Počet 
žiadateľov

Výmera 
pôdy (ha) 

Platba 
EUR/ha 

Požadovaná 
podpora (EUR) 

Z toho 
EAFRD 

Z toho ŠR 

Prvá platba - preplatenie 
oprávnených nákladov - LFA 8,00 47,01 2.230,63 78.442,89  62.754,29  15.688,60 
Prvá platba - preplatenie 
oprávnených nákladov – ostatné 
územia 1,00 3,00 1.951,80 0,00  0,00  0,00 
Ročná platba na udržanie lesného 
porastu 1,00 1,72 763,46 1.313,15  1.050,52  262,63 
Ročná platba na pokrytie straty z 
príjmu - ostatní 1,00 1,72 150,00 258,00  206,40  51,60 
Ročná platba na pokrytie straty z 
príjmu - poľnohospodár 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

SPOLU 10,00 53,45 0,00 80.014,04  64.011,21  16.002,83 
Zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA 
 
Spoločné monitorovacie ukazovatele EÚ 

Typ ukazovateľa Ukazovateľ Cieľ  2007 – 2013 Stav k 31.12.2009

Počet poberateľov podpory za zalesnenie 75 1 (1 + 1) 
Výstup 

Počet hektárov zalesnenej pôdy 600 ha 
3,8 ha (1,72 + 
+2,08) 

Výsledok 

Výmera oblastí úspešnej starostlivosti 
o krajinu 
- zlepšenie biodiverzity 
- zlepšenie kvality pôdy 
- zmiernenie klimatických zmien 

600 ha 
3,8 ha (1,72 + 
2,08) 

 
K 31.12.2009 bol skutočne podporený iba jeden žiadateľ, ktorý zalesnil 1,75 ha pôdy, okrem toho bola 
vyplatená jedna platba na ošetrovanie lesa o výmere 2,08 ha, čím bola celkovo podporená plocha o výmere 
3,8 ha. Ak by sme uvažovali so všetkými schválenými 16-timi žiadateľmi ako o poberateľoch podpory, 
opatrenie Prvé zalesnenie poľnohospodárskych pôd by malo plnenie stanovených cieľov z hľadiska výmery 
14% (87,99 ha). Oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástla výmera oblastí starostlivosti o krajinu v zmysle 
tohto opatrenia takmer 2,7-násobne.  
Podľa cieľa opatrenia by sa malo ročne zaradiť približne 85 ha novej zalesnenej pôdy, čo naznačuje, že vývoj 
opatrenia je v začiatkoch podpriemerný. Nevhodný vývoj zvýrazňuje skutočnosť, že nebol dosiahnutý ani 
predpokladaný priemerný počet hektárov zalesnenej pôdy na jedného poberateľa podpory na zalesnenie. 
V prípade pokračujúceho trendu bude nevyhnutné v rámci mid-term hodnotenia prehodnotiť príslušné 
opatrenie. 
 
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.  
V rámci PRV 2004-2006 bolo zalesnených 108 ha poľnohospodárskej pôdy. Na tejto zalesnenej pôde je z PRV 
2007-2013 financované ošetrovanie lesa. V roku 2008 nebola vyplatená žiadna platba z PRV 2007-2013 
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týkajúca sa ošetrovania, ale v roku 2009 bola vyplatená 1 platba, ktorá pokrývala platby za ošetrovanie lesa 
o výmere 2,08 ha z celkovej zalesnenej výmery 108 ha. 
Ku koncu roku 2009 bolo vyplatených 2 559,51 EUR na tieto pokračujúce záväzky, z toho 2 047,61 EUR boli 
zdroje ES. Čerpanie predstavuje 0,5 % z limitov verejných výdavkov vo finančnom pláne na obdobie 2007 – 
2013. Nasledujúca tabuľka zobrazuje výstupy opatrenia, ktoré boli financované.  

Zdroj: Odbor monitoringu, PPA 
 
Potrebné bude dofinancovať záväzky v objeme 661 880 EUR, čo vzhľadom na obdobie vyplácania prémie na 
pokrytie ušlého zisku (20 rokov) znamená, že financovanie bude prebiehať aj v nasledujúcom programovom 
období vo výške cca 318 531 EUR. 
 
Informácie o platbách na pokračujúce opatrenia PRV 2004 – 2006 sa nachádzajú v prílohe č. 2. 
 
Opatrenie: Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda (224): 
Podpora osobitných metód manažmentu lesníckych činností 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. Opatrenie je vypracované v súlade s Národným lesníckym programom SR. 
Cieľom opatrenia je pomôcť súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam pri riešení špecifického 
znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 (5. stupeň ochrany). 
 
Realizácia opatrenia v roku 2009: 
Žiadosti na platby v rámci sústavy NATURA 2000 na lesných pozemkoch za rok 2009 sa predkladali na PPA do 
15.5.2009 + 25 dní s 1% sankciou za každý pracovný deň omeškania.  Celkovo bolo v roku 2009 vyplatených 
938 825,80 EUR podpory prislúchajúcej rokom 2008 a 2009 (zdroje ES: 751 060,64 EUR; zdroje SR: 

Úroveň (opatrenie) Názov ukazovateľa

Počet projektov za opatrenie - schválených počet 16

počet 16

 - l istnaté dreviny počet 1

 - ihličnaté dreviny počet 2

 - zmiešané dreviny počet 13

počet 15

počet 16

ha 108,07

 - l istnaté dreviny ha 9,99

 - ihličnaté dreviny ha 19,98

 - zmiešané dreviny ha 78,10

ha 98,08

ha 108,07

Merná
jednotka

Hodnoty k 
31.12.2009

8. Zalesňovanie 
poľn. pôdy

Počet projektov, kt. získajú prémiu za ha 
zalesnenej pôdy (1 rok) podľa druhu dreviny

Počet projektov, kt. získajú prémiu za ha 
zalesnenej pôdy (5 r.) na pokrytie výdavkov na 
údržbu

Počet projektov, kt. získajú prémiu za ha na 
pokrytie ušlého zisku (20 r.) 

Plocha zalesnenej pôdy pri založení lesa podľa 
druhu dreviny

Plocha zalesnenej pôdy pri získaní prémií na 
údržbu

Plocha zalesnenej pôdy pri získaní prémií za 
ušlý zisk
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187 765,16 EUR). Zamietnutých bolo 9 žiadostí v celkovej hodnote 128 235,99 EUR (zdroje ES+SR); osem z 
dôvodu neoprávneného žiadateľa a jeden v dôsledku sankcie.  
 
V roku 2009 boli vyplácané platby na žiadanú (deklarovanú) výmeru lesných pozemkov v územiach 
európskeho významu za roky 2008 a 2009. Za rok 2008 bolo v sledovanom období podporených 55 
žiadateľov s výmerou 11 832 ha lesného celku a vyplatená podpora 551 635,68 EUR (zdroje ES: 441 308,38 
EUR; zdroje SR: 110 327,3 EUR).  
Za dotačný rok 2009 bolo do konca sledovaného obdobia podporených 40 žiadateľov s výmerou 8 272,27 ha 
lesného celku a vyplatená podpora 387 190,12 EUR (zdroje ES+SR). Podľa aktuálnych údajov bolo do 
30.3.2010 podporených 69 žiadateľov za rok 2009 s výmerou 13 750,25 ha lesného celku a vyplatená 
podpora 638 166,44 EUR (zdroje ES+SR). 
 
Počet žiadateľov, výmera a platby od 1.1.2009 do 30.3.2010 podľa obdobia vecne príslušného k žiadosti 

Cieľ Obdobie 
Počet 
žiadateľov 

Výmera lesného 
celku (ha) 

Vyplatená 
podpora (EUR) 

Z toho EAFRD Z toho ŠR 

Konvergencia 2008 55 11832 551635,68 441308,38 110327,3

Konvergencia 2009 69 13750,25 638166,44 510532,89 127633,55

Zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA 
 
Spoločné monitorovacie ukazovatele EÚ (kumulatívne) 

Typ ukazovateľa Ukazovateľ Cieľ  2007 – 2013 Stav k 31.12.2009 

Počet podporených podnikov 
v oblastiach NATURA 2000 

500 68 
Výstup 

Podporená lesná pôda v ha v 
oblastiach NATURA 2000 

30 000 ha 13 593,84 ha 

Výsledok 
Výmera oblastí úspešnej starostlivosti o 
krajinu 

30 000 ha 13 593,84 ha 

 
Plnenie plošného cieľa daného opatrenia je realizované na 45,3 %, v počte subjektov je však plnenie iba na  
13,6 %. Tento pomer naznačuje, že predpokladaná priemerná výmera lesnej pôdy v oblastiach NATURA 2000 
na jeden podporený podnik bola prekročená v dôsledku toho, že do záväzku vstupujú prevažne pozemkové 
spoločenstvá s právnou subjektivitou (urbariáty), ktorých členmi sú vlastníci lesných pozemkov. Na jedno 
pozemkové spoločenstvo v priemere pripadá niekoľko desiatok vlastníkov pôdy, v dôsledku čoho nebol 
dosiahnutý plánovaný počet podporených podnikov.  
 
Opatrenie: Lesnícko-environmentálne platby (225): 
Lesnícko-environmentálna podpora je za spôsob osobitného obhospodarovania lesov s cieľom zachovania 
a zvyšovania biologickej biodiverzity, zachovania pôvodných lesov, zmiernenia klimatickej zmeny a ochrany 
vodných zdrojov. Navrhované činnosti, ktorých realizácia je potrebná k dosiahnutiu stanovených cieľov, idú 
nad rámec príslušných povinných požiadaviek upravujúcich hospodárenie v lesoch. 
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Podpora osobitných metód manažmentu lesníckych činností je smerovaná hlavne do oblastí  NATURA 2000 
s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a územia s vysokou prírodnou hodnotou. 
Opatrenie je vypracované v súlade s Národným lesníckym programom SR. 
 
Realizácia opatrenia v roku 2009: 
Žiadosti na Lesnícko-environmentálne platby za rok 2009 sa predkladali na PPA do 15.5.2009 + 25 dní s 1% 
sankciou za každý pracovný deň omeškania. Žiadosti o platbu podalo 69 žiadateľov s deklarovanou výmerou 
4 128,89 ha a požadovanou podporou 226 455,30 EUR (zdroje ES: 181 163,89 EUR; zdroje SR: 45 291,41 
EUR). Navyše bolo zamietnutých 9 žiadostí; 8 bolo stiahnutých žiadateľom v sume 42 250,35 EUR a jedna 
žiadosť bola na nepodporovanú plochu v sume 1 389,50 EUR. Do záväzku bolo zaradených 32 nových 
žiadateľov na základe žiadosti o zaradenie do opatrenia so zaradenou plochou 8 964,56 ha, v dôsledku čoho 
sa zvýšila celková plocha v opatrení na 14 608,16 ha. Výdavky na nové zmluvy uzatvorené v roku 2009 budú 
uhrádzané v nasledujúcom období. 
 
Počet žiadateľov o platbu, výmera a požadovaná podpora v roku 2009 

Podopatrenie Počet 
žiadateľov 

Výmera 
lesného celku 

(ha) 

Platba 
(EUR/ha) 

Požadovaná 
podpora 

(EUR) 

Z toho EAFRD ŠR SR 

Zachovanie 
priaznivého stavu vo 
vyhlásených CHVÚ 

4,00  127,75 57,92 7.399,27 5.919,40  1.479,87 

Zachovanie 
priaznivého stavu v 
územiach ÚEV 

23,00  1.846,43 54,47 100.575,04 80.459,93  20.115,11 

Zachovanie 
priaznivého stavu v 
územia 
nezaradených 

50,00  2.052,70 54,47 111.810,55 89.448,21  22.362,34 

Ochrana biotopov 
vybraných druhov 
vtákov - OB 

3,00  102,01 65,39 6.670,44 5.336,35  1.334,09 

SPOLU 69,00  4.128,89 0,00 226.455,30 181.163,89  45.291,41 

   

zdroj: Sekcia priamych podpôr, PPA 
 
V roku 2009 bolo vyplatených 40 259,46 EUR za záväzky roku 2008 (zdroje EÚ: 32 207,51 EUR; zdroje SR: 
8 051,95 EUR). Podporených bolo 26 žiadateľov a výmera 793,6 ha. Počet hektárov a výška podpory podľa 
podopatrení je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
 
Platby za rok 2008 vyplatené do 31.12.2009 

Podopatrenie Počet 
žiadateľov 

Výmera 
lesného celku 

(ha) 

Platba 
(EUR/ha) 

Vyplatená 
podpora (EUR)

Z toho EAFRD ŠR SR 
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Podopatrenie Počet 
žiadateľov 

Výmera 
lesného celku 

(ha) 

Platba 
(EUR/ha) 

Vyplatená 
podpora (EUR)

Z toho EAFRD ŠR SR 

Zachovanie 
priaznivého 
stavu vo 
vyhlásených 
CHVÚ 

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

Zachovanie 
priaznivého 
stavu v 
územiach ÚEV 

10,00  251,34 54,47 12.603,30 10.082,63  2.520,67 

Zachovanie 
priaznivého 
stavu v územia 
nezaradených 

20,00  542,26 54,47 27.656,16 22.124,88  5.531,28 

Ochrana 
biotopov 
vybraných 
druhov vtákov - 
OB 

1,00  0,00 65,39 0,00 0,00  0,00 

SPOLU 26,00  793,60 0,00 40.259,46 32.207,51  8.051,95 

   

Zdroj: PPA, sekcia priamych podpôr 
 
Spoločné monitorovacie ukazovatele EÚ: 

Typ ukazovateľa Ukazovateľ Cieľ 2007-2013 Stav k 31.12.2009 

Počet lesných podnikov poberajúcich podporu 3000 26 

Počet hektárov lesa podporených LEP  500 tis. ha 793,6 ha  

Počet  zmlúv 3000 26 

Výstup 

Skutočná výmera lesa na ktorej sa realizuje LEP 310 tis. ha 793,6 ha 

Výsledok Výmera oblastí úspešnej starostlivosti o krajinu 310 tis. ha 793,6 ha 

 
V prípade plnenia stanoveného cieľa v počte podporených podnikov sa opakuje rovnaká situácia ako 
v predchádzajúcom opatrení (NATURA 2000 lesné pozemky). Do záväzkov vstupujú prevažne pozemkové 
spoločenstvá s počtom vlastníkov pôdy  rádovo vyšším ako počet podnikov.  
V prípade plôch sú cieľové ukazovatele vztiahnuté na decéniový spôsob obhospodarovania lesov v rámci 
päťročného záväzku (tzn. všetky plochy, na ktorých je dodržaný spôsob záväzku – aj plochy bez konkrétneho 
zásahu a tým aj bez platby). Hodnotenie stavu realizácie cieľa je však vzťahované iba na plochy, na ktorých je 
konkrétne realizovaný predpísaný manažment obhospodarovania (stanovený zásah).  
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 2.3  Činnosti týkajúce sa priorít uvedených v článku 16a(1) nariadenia 
1698/2005 (HCH a RP) 

 V roku 2009 neboli v rámci PRV SR 2007 – 2013 financované činnosti na základe priorít uvedených v 
článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005. Rozpočet týchto operácií do výšky súm podľa článku 69(5a) 
nariadenia 1698/2005 je uvedený v kapitole 1.5 Zmeny programu. 
 

 3  FINANČNÉ VYKONÁVANIE PROGRAMU S PREHLÁSENÍM 
O VÝDAVKOCH VYPLATENÝCH KONEČNÝM PRIJÍMATEĽOM (ČL. 
82(2)(C) NARIADENIA RADY (ES) Č. 1698/2005) 

 PRV SR 2007 – 2013 bol schválený dňa 4. 12. 2007 na základe rozhodnutia K(2007)6164, ktorého 
súčasťou sú finančné alokácie pridelené na jednotlivé osi PRV SR 2007 – 2013.  
 
Ročné príspevky v rámci programu z EPFRV (v €) sú nasledovné: 
Tabuľka č. 3.1 
Rok 2007 2008 2009 2010 
EPFRV spolu 303 163 265 286 531 906 268 049 256 256 310 239 
Konvergenčné 
regióny4 297 221 266 280 915 880 262 795 490 251 286 560 
 
 
Rok 2011 2012 2013 
EPFRV spolu 263 028 387 275 025 447 317 309 578 
Konvergenčné 
regióny4 257 873 030 269 634 950 311 090 310 
 
V kalendárnom roku 2009 boli na mimorozpočtový účet orgánu finančného riadenia pripísané prostriedky 
z EPFRV v celkovej výške 289 286 329,42 €. Tieto prostriedky boli prijaté vo forme štyroch priebežných 
platieb. Všetky prostriedky pripísané z EPFRV na mimorozpočtový účet orgánu finančného riadenia boli 
prevedené na príjmový účet PPA. 
K 31. 12. 2009 zaslala Európska komisia Slovenskej republike celkovo  524 935 687,61 €, presné sumy 
doposiaľ prijatých platieb z EPFRV uvádza nasledovná tabuľka: 
 

                                                            

4 Pre členské štáty s konvergenčnými a nekonvergenčnými regiónmi 

V prílohe č. 1 sú uvedené hodnoty ukazovateľov výstupu a výsledku za jednotlivé implementované opatrenia 
PRV SR 2007 – 2013 dosiahnuté k 31.12.2009 s vyčíslením aktuálneho plnenia projektovanej cieľovej 
hodnoty v stave pred zmenami v dôsledku HC/RP. 



 

 

Prehľad platieb prijatých z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka do konca kalendárneho roka 2009 

Dátum pripísania prostriedkov 
na mimorozpočtový účet OFR 

Poradie 
platby 

Typ platby Pripísaná platba (v EUR) Kurz SKK/EUR
Platba prevedená na 
príjmový účet PPA (v 
SKK) 

Platba prevedená na 
príjmový účet PPA (v 
EUR) 

20.12.2007 1. Zálohová platba                     68 929 632,73 33,2340        2 290 807 414,15  

7.3.2008 1. Priebežná platba                     69 737 150,57 31,9150        2 225 661 160,44  
20.5.2008 2. Zálohová platba                     68 929 632,73 30,7590        2 120 206 573,14  

6.6.2008 2. Priebežná platba                     24 355 731,70 29,9560           729 600 298,81  
15.8.2008 3. Priebežná platba                       3 106 306,54 29,9270             92 962 435,82  

12.12.2008 4. Priebežná platba                          590 903,92          590 903,92 
6.3.2009 5. Priebežná platba                   116 095 838,58          116 095 838,58 

15.5.2009 6. Priebežná platba                     32 555 030,65            32 555 030,65 
18.9.2009 7. Priebežná platba                     66 181 492,98           66 181 492,98 

17.12.2009 8. Priebežná platba                     74 453 967,21 74 453 967,21 

Spolu                 524 935 687,61       7 459 237 882,36 289 877 233,34 

Zdroj: Odbor finančného riadenia MP SR 
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V roku 2009 vyplatila PPA príjemcom PRV SR 2007 – 2013 podpory v celkovej čiastke 427,747,718.41 €, 
z čoho príspevok EPFRV predstavoval čiastku 327,530,684.57 € (po zohľadnení zistených nezrovnalostí 
a uskutočnených úprav v sume - 336,562.60 ).  
 
Z hľadiska štruktúry vyplatených podpôr podľa osí PRV SR 2007-2013 boli v roku 2009 vyplatené približne 
rovnaké sumy verejných výdavkov v rámci osí 1 a 2, os 1 v sume 211,736,908.48 € (49,5% celkových 
verejných výdavkov programu), os 2 v sume  205,489,995.38 € (48,04% celkových verejných výdavkov 
programu).  
 
Na úrovni opatrení v rámci osi 1 najviac prostriedkov smerovalo do opatrenia 121 (Modernizácia)  
144,257,926.19 € (z toho podpora EAFRD 107,094,858.52 €) a opatrenia 123 (pridávanie hodnoty) 
45,466,162.44 €  (z toho podpora EAFRD 33,297,433.32 €). 
 
Na úrovni opatrení osi 2 najviac prostriedkov smerovalo do opatrenia LFA (211, 212) 102,435,600 € (z toho 
podpora EAFRD 81,637,218.70 €) a opatrenia 214 (AEP) 66,252,152.17 € (z toho podpora EAFRD 
52,494,397.59 €). 
Za os 3 bolo vyplatené spolu 740,081.11 € (opatrenia 311, 341), z toho podpora EAFRD 555,060.84 € a za os 
5 Technická pomoc bolo vyplatené spolu 9,780,733.44 €, z toho podpora EAFRD 7,335,550.08 €. 
 
Finančná implementácia opatrení osi 4 do konca roka 2009 nezačala. 
 
Tabuľky č. 3.2, 3.3 a 3.4 udávajú podrobný prehľad o finančnej realizácii  podľa opatrení PRV SR 2007 – 2013, 
spolu kumulatívne od začiatku r. 2007 do konca r. 2009 a osobitne za kalendárny rok 2009, tj. v období 1. 1. 
2009 – 31. 12. 2009 (podľa časti A.3. prílohy VII, nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006). 
 



 

 

Konvergenčné regióny v € 
Tabuľka č. 3.2 

 KONVERGENČNÉ REGIÓNY SPOLU (kumulatívne od 1.1.2007 do 31.12.2009) od 1.1. - 31.12.2009 
Kód  Opatrenie/Os Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) 
111 Odborné vzdelávanie 2 935 961,72 2 201 971,29 2 932 225,85 2 199 169,39 
114 Poradenstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 
121 Modernizácia fariem 142 942 931,92 107 207 198,95 139 863 581,69 104 897 686,28 
122 Zvyšovanie hosp. hodnoty lesov 0,00 0,00 0,00 0,00 
123 Pridávanie hodnoty do produktov 46 772 916,32 35 079 687,27 42 257 408,31 31 693 056,26 
125 Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 15 920 905,18 11 940 678,89 15 920 905,18 11 940 678,89 

141 
Polosamozásobiteľské farmy - prechodné 
výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006 74 000,00 55 500,00 74 000,00 55 500,00 

142 

Odbytové organizácie výrobcov (OOV) 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

2 036 796,77

65 467,39

1 527 597,58

49 100,53

2 036 796,77

65 467,39

1 527 597,58 
 

49 100,53 
  OS 1 Spolu 210 683 511,91 158 012 633,96 203 084 917,80 152 313 688,40 
211 LFA - horské 172 122 078,64 137 697 662,96 58 927 899,76 47 142 319,85 
212 LFA - iné 118 446 594,92 94 757 275,89 42 262 655,34 33 810 124,22 
213 NATURA 2000 a smernica o vodách 30 722,51 24 578,01 30 722,51 24 578,01 

214 

Agroenvironment 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

126 768 841,42

111 020 969,83

101 415 073,14

88 816 772,93

64 222 855,58

48 474 401,72

51 378 284,47 
 

38 779 518,51 
215 Životné podmienky zvierat 4 486 874,85 3 589 499,88 4 486 874,85 3 589 499,88 

221 

Prvé zalesnenie p.p. (LPIS) 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

6 281,11

2 559,51

5 024,89

2 047,60

6 281,11

2 559,51

5 024,89 
 

2 047,60 
224 NATURA 2000 - lesná pôda 938 825,80 751 060,65 938 825,80 751 060,65 
225 Lesnícko-environmentálne platby 40 259,46 32 207,57 40 259,46 32 207,57 
226 Obnova lesného potenciálu 34 623 935,42 27 699 148,34 29 007 195,59 23 205 756,48 
  OS 2 Spolu 457 464 414,09 365 971 531,21 199 923 570,00 159 938 856,02 
311 Diverzifikácia k nepoľnohosp. činnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 
313 Podpora činností cestovného ruchu 0,00 0,00 0,00 0,00 
321 Základné služby pre vidieckych obyvateľov 0,00 0,00 0,00 0,00 
322 Obnova a rozvoj dedín 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 KONVERGENČNÉ REGIÓNY SPOLU (kumulatívne od 1.1.2007 do 31.12.2009) od 1.1. - 31.12.2009 
Kód  Opatrenie/Os Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) 
331 Vzdelávanie a informovanie 580 093,12 435 069,84 580 093,12 435 069,84 
341 Získavanie zručností 159 987,99 119 991,00 159 987,99 119 991,00 
  OS 3 Spolu 740 081,11 555 060,84 740 081,11 555 060,84 
41 Implementácia ISRÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 
421 Vykonávanie projektov spolupráce 0,00 0,00 0,00 0,00 
431 Chod MAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
  OS 4 Spolu  0,00 0,00 0,00 0,00 
  Osi 1,2,3 a 4 spolu 668 888 007,11 524 539 226,00 403 748 568,91 312 807 605,26 
511 Operácie technickej pomoci 9 896 722,99 7 422 542,24 9 780 733,44 7 335 550,08 
     z toho: NSRV  397 575,17 298 181,37 397 575,17 298 181,37 

  Celkový súhrn 678 784 730,12 531 961 768,28 413 529 302,35 320 143 155,34 
Zdroj: MP SR 
 
Ostatné regióny v € 
Tabuľka č. 3.3 

  OSTATNÉ REGIÓNY SPOLU (kumulatívne od 1.1.2007 do 31.12.2009) od 1.1. - 31.12.2009 
Kód  Opatrenie/Os Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) 
111 Odborné vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 
114 Poradenstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 
121 Modernizácia fariem 4 394 344,50 2 197 172,26 4 394 344,50 2 197 172,26 
122 Zvyšovanie hosp. hodnoty lesov 0,00 0,00 0,00 0,00 
123 Pridávanie hodnoty do produktov 3 208 754,13 1 604 377,08 3 208 754,13 1 604 377,08 
125 Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 1 009 158,25 504 579,13 1 009 158,25 504 579,13 

141 
Polosamozásobiteľské farmy - prechodné 
výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 

142 

Odbytové organizácie výrobcov (OOV) 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

39 733,80

39 733,80

19 866,90

19 866,90

39 733,80

39 733,80

19 866,90 
 

19 866,90 
  OS 1 Spolu 8 651 990,68 4 325 995,35 8 651 990,68 4 325 995,37 
211 LFA - horské 0,00 0,00 0,00 0,00 
212 LFA - iné 3 961 973,47 2 179 085,40 1 245 044,79 684 774,63 
213 NATURA 2000 a smernica o vodách 12 668,68 6 967,78 12 668,68 6 967,78 



 

 

  OSTATNÉ REGIÓNY SPOLU (kumulatívne od 1.1.2007 do 31.12.2009) od 1.1. - 31.12.2009 
Kód  Opatrenie/Os Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) 

214 

Agroenvironment 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

3 071 128,38

1 976 813,31

1 689 120,60

1 087 247,29

2 029 296,59

934 981,52

1 116 113,12 
 

514 239,81 
215 Životné podmienky zvierat 275 088,54 151 298,70 275 088,54 151 298,70 

221 

Prvé zalesnenie p.p. (LPIS) 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

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 
225 Lesnícko-environmentálne platby 0,00 0,00 0,00 0,00 
226 Obnova lesného potenciálu 2 004 326,78 1 102 379,73 2 004 326,78 1 102 379,73 
  OS 2 Spolu 9 325 185,85 5 128 852,21 5 566 425,38 3 061 533,96 
311 Diverzifikácia k nepoľnohosp. činnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 0,00 0,00 0,00 0,00 
321 Základné služby pre vidieckych obyvateľov 0,00 0,00 0,00 0,00 
322 Obnova a rozvoj dedín 0,00 0,00 0,00 0,00 
331 Vzdelávanie a informovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 
341 Získavanie zručností 0,00 0,00 0,00 0,00 
  OS 3 Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 Implementácia ISRÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 
421 Vykonávanie projektov spolupráce 0,00 0,00 0,00 0,00 
431 Chod MAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
  OS 4 Spolu  0,00 0,00 0,00 0,00 
  Osi 1,2,3 a 4 spolu 17 977 176,53 9 454 847,55 14 218 416,06 7 387 529,33 
511 Operácie technickej pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 
     z toho: NSRV  0,00 0,00 0,00 0,00 

  Celkový súhrn 17 977 176,53 9 454 847,55 14 218 416,06 7 387 529,33 
Zdroj: MP SR 
 
 
 
 
 



 

 

Slovenská republika spolu v € 
Tabuľka č. 3.4 

  SR SPOLU SPOLU (kumulatívne od 1.1.2007 do 31.12.2009) od 1.1. - 31.12.2009 
Kód  Opatrenie/Os Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) 
111 Odborné vzdelávanie 2 935 961,72 2 201 971,29 2 932 225,85 2 199 169,39 
114 Poradenstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 
121 Modernizácia fariem 147 337 276,42 109 404 371,21 144 257 926,19 107 094 858,54 
122 Zvyšovanie hosp. hodnoty lesov 0,00 0,00 0,00 0,00 
123 Pridávanie hodnoty do produktov 49 981 670,45 36 684 064,35 45 466 162,44 33 297 433,34 
125 Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry 16 930 063,43 12 445 258,02 16 930 063,43 12 445 258,02 

141 
Polosamozásobiteľské farmy - prechodné 
výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006 74 000,00 55 500,00 74 000,00 55 500,00 

142 

Odbytové organizácie výrobcov (OOV) 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

2 076 530,57

105 201,19

1 547 464,48

68 967,43

2 076 530,57

105 201,19

1 547 464,48 
 

68 967,43 
  OS 1 Spolu 219 335 502,59 162 338 629,31 211 736 908,48 156 639 683,77 
211 LFA - horské 172 122 078,64 137 697 662,96 58 927 899,76 47 142 319,85 
212 LFA - iné 122 408 568,39 96 936 361,29 43 507 700,13 34 494 898,85 
213 NATURA 2000 a smernica o vodách 43 391,19 31 545,79 43 391,19 31 545,79 

214 

Agroenvironment 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

129 839 969,80

112 997 783,14

103 104 193,74

89 904 020,22

66 252 152,17

49 409 383,24

52 494 397,59 
 

39 293 758,32 
215 Životné podmienky zvierat 4 761 963,39 3 740 798,58 4 761 963,39 3 740 798,58 

221 

Prvé zalesnenie p.p. (LPIS) 
- z toho prechodné výdavky podľa 
nariadenia (ES) č. 1320/2006 

6 281,11

2 559,51

5 024,89

2 047,60

6 281,11

2 559,51

5 024,89 
 

2 047,60 
224 NATURA 2000 - lesná pôda 938 825,80 751 060,65 938 825,80 751 060,65 
225 Lesnícko-environmentálne platby 40 259,46 32 207,57 40 259,46 32 207,57 
226 Obnova lesného potenciálu 36 628 262,20 28 801 528,07 31 011 522,37 24 308 136,21 
  OS 2 Spolu 466 789 599,94 371 100 383,42 205 489 995,38 163 000 389,98 
311 Diverzifikácia k nepoľnohosp. činnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 0,00 0,00 0,00 0,00 
321 Základné služby pre vidieckych obyvateľov 0,00 0,00 0,00 0,00 
322 Obnova a rozvoj dedín 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

  SR SPOLU SPOLU (kumulatívne od 1.1.2007 do 31.12.2009) od 1.1. - 31.12.2009 
Kód  Opatrenie/Os Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) Verejné výdavky spolu (EUR) z toho: EPFRV (EUR) 
331 Vzdelávanie a informovanie 580 093,12 435 069,84 580 093,12 435 069,84 
341 Získavanie zručností 159 987,99 119 991,00 159 987,99 119 991,00 
  OS 3 Spolu 740 081,11 555 060,84 740 081,11 555 060,84 
41 Implementácia ISRÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 
421 Vykonávanie projektov spolupráce 0,00 0,00 0,00 0,00 
431 Chod MAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
  OS 4 Spolu  0,00 0,00 0,00 0,00 
  Osi 1,2,3 a 4 spolu 686 865 183,64 533 994 073,55 417 966 984,97 320 195 134,59 
511 Operácie technickej pomoci 9 896 722,99 7 422 542,24 9 780 733,44 7 335 550,08 
     z toho: NSRV  397 575,17 298 181,37 397 575,17 298 181,37 

  Celkový súhrn 696 761 906,65 541 416 615,83 427 747 718,41 327 530 684,67 
Zdroj: MP SR 
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 4  ZHRNUTIE PRIEBEŽNÝCH HODNOTIACICH ČINNOSTÍ V SÚLADE S ČL. 
86(3) NARIADENIA RADY (ES) Č. 1698/2005 (ČL. 82(2)(D) 
NARIADENIA RADY (ES) Č. 1698/2005) 

 Systém priebežného hodnotenia bol v roku 2009 v etape riešenia jeho štrukturalizácie  za účelom 
presnej špecifikácie požadovaných údajov podľa povinných ukazovateľov SRMH. Podstatné úsilie bolo 
venované identifikácii „data gaps“, t.j. ukazovateľov, ku ktorým v SR neexistujú relevantné údaje. V tomto 
ohľade to boli najmä neprojektové opatrenia osi 2 PRV SR 2007 - 2013, pri ktorých pretrvávajú problémy 
s operatívnym určením hodnôt ukazovateľov výstupu a výsledku. Zber a spracovanie ukazovateľov 
zmienených opatrení je v kompetencii sekcie priamych podpôr PPA, ktorá organizačne nemá pre účely 
monitorovania vyčlenené dostatočné personálne kapacity. Pre potreby rozhodovania zo strany RO a pre 
výkon priebežného hodnotenia bolo potrebné doriešiť spôsob získavania a pravidelného poskytovania 
povinných ukazovateľov v stanovenej štruktúre zo systému IACS, resp. iných interných zdrojov.  
Z hľadiska získavania hodnôt ukazovateľov hodnotitelia  v roku 2009 začali definovať zdroje a popis 
potrebných údajov, pričom v roku 2010 sa predpokladá uzatváranie samostatných zmlúv s príslušnými 
inštitúciami, ktoré požadovanými údajmi disponujú, resp. majú predpoklady  na ich zber.  
 
Zmluva na zabezpečenie systému priebežného hodnotenia bola uzatvorená v roku 2009, čo bol ďalší míľnik 
v zavádzaní priebežného hodnotenia a zároveň aj prípravy na hlavnú hodnotiacu činnosť – strednodobé 
hodnotenie programu v roku 2010. Následné hodnotenie nie je predmetom uzatvorenej zmluvy. Integrácia 
strednodobého hodnotenia do aktivít priebežného hodnotenia predpokladá, že takáto organizácia prác 
zlepší prepojenie všetkých hodnotiacich činností. 

 4.1  Systém vytvorený na zabezpečenie priebežného hodnotenia 

 Základné činnosti priebežného hodnotenia PRV SR 2007 – 2013 sú zabezpečené zmluvou medzi 
MP SR a Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP). Na príprave zadania 
sa podieľali viacerí pracovníci sekcie rozvoja vidieka a odboru finančného riadenia MP SR. Zmluva bola 
uzatvorená na základe výnimky zo zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
ktorá stanovuje, že na zákazku inému verejnému obstarávateľovi sa tento zákon nevzťahuje (§1, ods.2, 
písm. o)). 
VÚEPP je príspevková organizácia, ktorej zakladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva. Ústav vykonáva 
aplikovaný ekonomický výskum v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, sústreďuje a spracováva 
poznatky základného ekonomického výskumu a iných príbuzných vedeckých disciplín. Vykonáva analýzy 
ekonomického vývoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, sleduje zmeny ekonomiky 
poľnohospodárskych výrobkov ako aj situácie na agropotravinárskom trhu. Skúma sociálno-ekonomické 
problémy poľnohospodárstva a vidieka. Pripravuje koncepčné a programové dokumenty pre štátne orgány 
SR. Ústav je riešiteľom projektov štátneho programu výskumu a vývoja, ktoré sa zameriavajú na výskum 
ekonomických a sociálnych dosahov členstva Slovenska v EÚ. Taktiež sa podieľa na medzinárodných 
výskumných projektoch a spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami ako FAO, OECD a Svetová banka. 
Ústav spravuje centrálnu (štatistickú) databázu MP SR a Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva 
v SR (FADN), čo uľahčuje využívanie sekundárnych údajov pri hodnotení. 
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Zmluva na zabezpečenie činností priebežného hodnotenia PRV SR 2007-2013 bola podpísaná 15.6.2009 
medzi MP SR ako objednávateľom a Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva 
(VÚEPP) ako zhotoviteľom. K zmluve bol 26.5.2010 podpísaný dodatok č. 1, ktorého podstatou je 
podrobnejšia špecifikácia výstupov a zapojenie ďalších dvoch rezortných ústavov do procesu zberu 
a sledovania údajov o stanovených ukazovateľoch. V rámci systému priebežného hodnotenia zhotoviteľ 
vypracoval, resp. vypracováva jednotlivé správy v stanovených termínoch na základe nasledovného zmluvne 
dohodnutého harmonogramu:  
 
Predmet Požadovaný termín dodania 

Predloženie návrhu úvodnej správy objednávateľovi 
a riadiacej komisii 

do ôsmych týždňov od podpísania tejto zmluvy 

Predloženie finálnej verzie úvodnej správy 
objednávateľovi a riadiacej komisii so zapracovanými 
pripomienkami objednávateľa a riadiacej komisie 

do dvoch týždňov od zaslania pripomienok zo strany 
objednávateľa a riadiacej komisie 

Predloženie správy o činnostiach priebežného 
hodnotenia objednávateľovi a riadiacej komisii (podľa ich 
pokynov od r. 2009 do r. 2015) 

posledný deň každého štvrťroka (od r. 2009 – 2015) 

Predloženie návrhu súhrnnej správy o činnostiach 
priebežného hodnotenia objednávateľovi a riadiacej 
komisii 

máj príslušného roku až do roku 2015, okrem roku 2010 

Prezentácia súhrnnej správy o činnostiach priebežného 
hodnotenia na monitorovacom výbore PRV SR 2007-2013

jún 2009 resp. jún každého roku okrem roku 2010 
 

Predloženie finálnej verzie súhrnnej správy o činnostiach 
priebežného hodnotenia objednávateľovi a riadiacej 
komisii so zapracovanými pripomienkami objednávateľa, 
riadiacej komisie a monitorovacieho výboru PRV SR 2007-
2013 

jún 2009 resp. jún každého roku okrem roku 2010 

Predloženie návrhu výročnej správy o pokroku k PRV SR 
2007-2013 za rok 2008 resp. ďalších rokov podľa tejto 
zmluvy objednávateľovi a riadiacej komisii 

máj príslušného roku až do roku 2015 

Prezentácia výročnej správy o pokroku k PRV SR 2007-
2013 za rok 2008 resp. ďalších rokov na monitorovacom 
výbore PRV SR 2007-2013 

jún 2009 resp. jún každého roku 
 

Predloženie finálnej verzie výročnej správy o pokroku 
k PRV SR 2007-2013 za rok 2008 resp. ďalších rokov 
objednávateľovi a riadiacej komisii so zapracovanými 
pripomienkami objednávateľa, riadiacej komisie a 
monitorovacieho výboru PRV SR 2007-2013 

jún 2009 resp. jún každého roku 
 

Predloženie návrhu súhrnnej správy o pokroku k NSP RV 
SR 2007-2013 v r. 2010 resp. ďalších rokov v zmysle 
legislatívy ES podľa tejto zmluvy objednávateľovi 
a riadiacej komisii 

máj 2010 resp. máj každé dva roky 
 

Prezentácia súhrnnej správy o pokroku k NSP RV SR 2007-
2013 v r. 2010 resp. ďalších rokov v zmysle legislatívy ES 
podľa tejto zmluvy na monitorovacom výbore PRV SR 
2007-2013 

jún 2010 resp. jún každé dva roky 
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Predmet Požadovaný termín dodania 

Predloženie finálnej verzie súhrnnej správy o pokroku 
k NSP RV SR 2007-2013 v r. 2010 resp. ďalších rokov 
v zmysle legislatívy ES podľa tejto zmluvy objednávateľovi 
a riadiacej komisii so zapracovanými pripomienkami 
objednávateľa, riadiacej komisie a monitorovacieho 
výboru PRV SR 2007-2013 

jún 2010 resp. jún každé dva roky 
 

Predloženie návrhu správy mid-term hodnotenia PRV SR 
2007-2013 objednávateľovi a riadiacej komisii 

október 2010 

Prezentácia správy mid-term hodnotenia PRV SR 2007-
2013 na monitorovacom výbore PRV SR 2007-2013 

november 2010 

Predloženie finálnej verzie správy mid-term hodnotenia 
PRV SR 2007-2013 objednávateľovi a riadiacej komisii so 
zapracovanými pripomienkami objednávateľa, riadiacej 
komisie a monitorovacieho výboru PRV SR 2007-2013 

december 2010 

 
S cieľom zvýšiť profesionalitu hodnotiaceho tímu a vniesť potrebné pracovné skúsenosti z predchádzajúcich 
hodnotení,  zhotoviteľ (VÚEPP) do hodnotiacich činností  subkontrahoval spoločnosť EuroConsulting s.r.o. 
Bratislava, ktorá poskytuje  nezávislých externých expertov, ktorí spolupracujú so zhotoviteľom  najmä pri 
metodicko-odbornom vedení jednotlivých fáz a úkonov hodnotenia, vrátane vypracovávania všetkých typov 
správ v zmysle relevantnej legislatívy EÚ. Za týmto účelom externý expertný tím zrealizoval v roku 2009 
viaceré odborné a školiace aktivity pre vybraných pracovníkov VÚEPP a priebežne poskytoval metodicko-
odborné vedenie.  
Externí experti podľa potreby zabezpečujú konzultácie/stretnutia s predstaviteľmi RO, PPA, prípadne 
ostatných zúčastnených strán, za účelom kontroly správnosti postupov a celkového odborného riadenia 
procesu získavania, zaznamenávania, uchovávania primárnych a sekundárnych údajov o PRV SR 2007 - 2013 
pre potreby hodnotenia,  podávania výročných správ PRV SR 2007 – 2013 a súhrnných správ o pokroku 
NSPRV SR. 
Okrem vypracovávania výročných správ o implementácii PRV SR 2007-2013 a súhrnných správ o pokroku k 
NSP RV SR 2007-2013 je jednou z priorít práce externých expertov je optimálne zostavený systém 
hodnotenia, ktorý bude následne využívaný počas celého programovacieho obdobia. Takto pripravený 
systém zaznamenávania údajov zaručí potrebné predpoklady nielen pre optimálny výkon priebežného (on-
going) hodnotenia, ale najmä nadväzujúceho mid-term a tiež následného hodnotenia PRV SR 2007 – 2013. 
 
Krátko po podpise zmluvy sa externí experti sústredili na precizovanie metodiky priebežného hodnotenia a 
začali s vypracovávaním kritérií pre spoločné hodnotiace otázky v súlade s ukazovateľmi SRMH, tak aby bol 
vytvorený podrobný systém hodnotenia. Tieto činnosti boli kľúčovými pre fázu štrukturalizácie. 
V tejto fáze sa pracovný tím zameriaval aj na prípravné, školiace a metodické práce v rámci postupných 
krokov podľa navrhnutej vlastnej metodiky, ktorú popísali v predloženej Úvodnej správe priebežného (on-
going) hodnotenia PRV SR 2007-2013 a ktorá bola bez pripomienok zo strany VÚEPP a MP SR schválená. 
Pracovný tím pripravil časový harmonogram implementácie priebežného hodnotenia a viackrát navrhol 
systém fungovania optimálnej interakcie s Riadiacim orgánom pre PRV SR 2007-2013, najmä za účelom 
vytvorenia podrobného systému monitorovania a hodnotenia, na ktorom by mal Riadiaci orgán aktívne 
participovať. 
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Medzi externými expertmi a hodnotiteľmi VÚEPP prebieha pravidelná komunikácia na pracovnej úrovni 
(v rámci zriadených pracovných skupín) a na riadiacej úrovni prostredníctvom Výkonnej riadiacej skupiny, 
ktorú tvoria zástupcovia VÚEPP a externého hodnotiteľa. 
Implementácia všetkých aktivít diela je zabezpečená formou cielene definovaných pracovných skupín, 
vytvorených z radov výskumných a analytických pracovníkov ústavu a externých expertov. Vedenie VÚEPP aj 
prostredníctvom koordinátora priebežne konzultuje s externým vedúcim tímu rozdelenie úloh v rámci 
pracovných skupín a spoločne s ním kontroluje ich plnenie, tak aby boli zaistené požadované výstupy 
v zmysle zmluvy. 
Schému organizácie priebežného hodnotenia možno vyjadriť nasledovne:  

*Riadiaca 
komisia nebola doposiaľ zriadená 
 
Napriek preneseniu zodpovednosti za výkon hodnotenia na VÚEPP, Riadiaci orgán aj v zmysle Usmernenia 
EK pre priebežné hodnotenie musí zostať centrálnym článkom koordinácie a riadenia systému priebežného 
hodnotenia, najmä cez podporu budovania potrebných kapacít na hodnotenie a predovšetkým založenie a 
fungovanie Riadiacej komisie. 
Riadiaci orgán zatiaľ nezriadil Riadiacu komisiu (výbor) pre hodnotenie PRV SR 2007-2013, ktorá by 
koordinovala proces hodnotenia, sledovala priebeh stálych hodnotiacich činností a prijímala rozhodnutia 
o zapojení relevantných inštitúcií. Interakcia medzi RO a hodnotiteľmi prebiehala v roku 2009 formou 
nominácie zodpovedných osôb zo strany RO, ktorí sa zúčastňovali na stretnutiach pracovných skupín. 
O činnostiach pracovných skupín v roku 2009 hovorí kapitola 4.2. Hodnotiace činnosti. 
 
Počas r. 2009 bol Riadiaci orgán  informovaný o celom procese a prípadných problémoch týkajúcich sa 
monitorovania a hodnotenia aj prostredníctvom pravidelných štvrťročných správ o činnosti priebežného 
hodnotenia. Avšak zriadenie Riadiacej komisie zostáva aktuálnou potrebou s poslaním zapájať a usmerňovať 
predstaviteľov relevantných inštitúcií zapojených do implementácie PRV SR 2007 - 2013 v oblasti 
zabezpečenia požadovanej súčinnosti s hodnotiteľmi,  pravidelne odborne diskutovať a riešiť akékoľvek 
vzniknuté problémy, ktoré presahujú úroveň jednej inštitúcie.  

Riadiaca komisia* Výkonná riadiaca skupina 

podskupina pre 
hodnotenie 

konkurenciescho-
pnosti 

poľnohospo-
dárstva a lesného 

hospodárstva 

podskupina pre 
hodnotenie 

operácií technickej 
pomoci 

a horizontálnych 
otázok 

podskupina pre 
hodnotenie 
opatrení osi 

Leader 

podskupina pre 
hodnotenie 

zvyšovania kvality 
života vo 

vidieckych 
oblastiach 

a stimulovania 
diverzifikácie 
hospodárskej 

podskupina pre 
hodnotenie 

skvalitňovania 
životného 
prostredia 
a vidieka 

hospodárením na 
pôde 

Koordinátor za 
pracovné skupiny 
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Zriadenie Riadiacej komisie by posilnilo doterajšiu administratívnu prax súvisiacu s monitorovaním 
a hodnotením na kvalitatívne vyššiu úroveň. V Riadiacej komisii by mali mať zastúpenie popri  MP SR a PPA, 
najmä VÚEPP, EuroConsulting, VÚPOP, NLC, ARVI, prípadne UKSUP a zástupca MŽP SR, prípadne , ŠOP SR. 
Zástupcovia, okrem prvých štyroch zmienených inštitúcií sú žiadaní aj preto, že týmto budú aktívne 
vtiahnutý do problematiky monitorovania a hodnotenia, budú si môcť navzájom prediskutovať a vyjasniť 
rozdielne názory čím pomôžu zadefinovať optimálne pracovné postupy.  
Alternatívnou možnosťou je úzke zloženie Riadiacej komisie z členov RO a súčasné ustanovenie nestálych 
členov, ktorí budú prizývaní iba na vybrané rokovania komisie, za oblasti PRV SR 2007 - 2013, ktoré sa ich 
týkajú. 
Vytvorenie fungujúcej Riadiacej komisie pre priebežné hodnotenie, ktorá by zohrávala kľúčovú úlohu 
v koordinácii relevantných inštitúcií a dohliadala na procesy monitorovania a hodnotenia sa optimálne 
predpokladalo hneď pri spustení priebežného hodnotenia programu a najneskôr pred začatím  
strednodobého hodnotenia programu v roku 2010. Sprievodné dokumenty EK zdôrazňujú dôležitosť 
poslania a úloh Riadiacej Komisie (výboru) pre hodnotenie, najmä v zabezpečení kvality a operatívnosti 
hodnotiacich procesov. V Riadiacom výbore by mali mať dostatočné zastúpenie osoby s metodickými 
znalosťami evaluácie a ostatní účastníci programu (stakeholders) by mali participovať v obmedzenej miere 
najmä na uľahčenie získavania/zabezpečenie potrebných údajov a rozhodnutí o ich získavaní za inštitúciu / 
skupinu, ktorú reprezentujú.  
Napriek odporúčaniam externého hodnotiteľa sa RO rozhodol nezriadiť takúto komisiu a funkciu 
koordinácie hodnotiacich činností ponechal na hodnotiteľovi. 

 4.2  Hodnotiace činnosti 

 Z hľadiska úloh hodnotenia, ktoré definuje „usmernenie B“ pre hodnotenie, sa začala vo fáze 
štrukturalizácie revízia hodnotiacich otázok, kritérií a ukazovateľov v súlade so SRMH tak, aby bol vytvorený 
podrobný systém hodnotenia. V roku 2009 boli hodnotiteľmi vypracované kritéria pre otázky a vymedzené 
požiadavky na ukazovatele v oblasti získavania údajov a analýz. Ide o prípravu informácií a súborov údajov 
tak, aby bolo možné získavať tieto informácie zo žiadosti o nenávratný finančný príspevok (resp. 
monitorovacích správ) priamo od beneficientov opatrení alebo formou prieskumov v etape posudzovania. 
 
Zvláštna pozornosť bola v roku 2009 venovaná získavaniu programových údajov o opatreniach osí 2 a 4, kde 
zatiaľ neexistovali monitorovacie správy a dojednania, ktoré by boli v súlade s CMEF. O pokroku v tejto 
oblasti informuje kapitola 4.4., avšak konkrétne výsledky v podobe doriešenia informačných a údajových 
tokov sa predpokladajú dosiahnuť v roku 2010 tak, aby bolo možné realizovať strednodobé hodnotenie 
s úplnými podkladmi. 
 
Hodnotitelia poukazovali na dôležitosť súčinnosti riadiaceho orgánu PRV SR 2007 - 2013. Pri tvorbe systému 
hodnotenia je nevyhnutné, aby spoločne s hodnotiteľmi aj Riadiaci orgán preskúmal spoločné hodnotiace 
otázky a hodnotiace otázky špecifické pre program a príslušné ukazovatele na posúdenie, čo je potrebné 
urobiť, resp. doplniť v oblasti získavania informácií a analýz, aby na tieto otázky bolo možné poskytnúť 
zmysluplné a náležité odpovede. 
 
Pracovný tím pripravil časový harmonogram implementácie priebežného hodnotenia, podľa ktorého 
hodnotitelia postupujú. V rámci r. 2009 bola ukončená fáza štrukturalizácie (vytvorenia podrobného 
systému hodnotenia) a vykonali sa prípravné práce pre fázu pozorovania, t.j. zber a zaznamenávanie údajov 
o ukazovateľoch.   
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Revízia hodnotiacich otázok, kritérií a ukazovateľov 
Pri tvorbe systému hodnotenia externí experti v roku 2009 preskúmali spoločné hodnotiace otázky týkajúce 
sa osí 1 až 3 PRV SR 2007 – 2013 a k nim príslušné ukazovatele na posúdenie, čo je potrebné urobiť v oblasti 
získavania informácií, analýzy, aby na tieto otázky bolo možné poskytnúť zmysluplné a náležité odpovede. 
V súčinnosti s Riadiacim orgánom boli tieto doplnené ďalšími programovo špecifickými otázkami. 
V tomto ohľade zostáva otvorená otázka pokrytia potrebnými údajmi týkajúcich sa merania nasledovných 
ukazovateľov dopadu: 

− zmeny biodiverzity 

− udržiavanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou hodnotou 

− kvalita vody 

− zmierňovanie klimatických zmien 
 
Po preskúmaní aktuálneho stavu v systéme monitorovania výstupov a výsledkov v pôsobnosti PPA je možné 
uviesť do pozornosti Riadiaceho orgánu nasledovné zistenia: 

− pre monitorovanie projektových opatrení PPA využíva presne formulovaný formát 
Monitorovacích správ definovaný pre jednotlivé opatrenia, ktorý dôsledne dodržiava metodiku 
SRMH. Vo fáze štrukturalizácie boli identifikované iba malé nepresnosti: 

− Ukazovateľ R2 „hrubá pridaná hodnota v podporených podnikoch“ je preberaný z účtovných 
výkazov beneficientov ako rozdiel položiek „výroba“ a „výrobná spotreba“. Napriek tomu, že 
výkazy neumožňujú podrobné členenie nákladov (spotreby) na priame náklady a režijné 
náklady, ako to navrhuje metodika SRMH, je obsah ukazovateľa porovnateľný so spoločným 
rámcom. 

− pri ukazovateli „Celkový počet vytvorených pracovných príležitostí“, kde sa sledujú 
novovytvorené miesta v podniku, PPA pri opatreniach (311) diverzifikácia, (313) vidiecky 
cestovný ruch a Leader sleduje evidenciu podľa druhu podporenej činnosti na farme a mimo 
farmy podľa nasledujúceho kľúča: medzi miesta vytvorené na farme sú evidované všetky miesta 
vytvorené podporovanými činnosťami v opatrení 311, vzhľadom na to, že žiadatelia sú farmári 
– majú rozhodujúcu časť príjmov z poľnohospodárskych činností; a ako miesta vytvorené mimo 
farmy sú považované miesta vytvorené podporovanými činnosťami v opatrení 313, vzhľadom 
na to, že sa jedná o nefarmárskych žiadateľov. Uvedené rozdelenie platí aj pre opatrenia osi III 
implementované cez Leader. 

− pre monitorovanie neprojektových opatrení (väčšina opatrení osi II ) PPA nevyužíva 
Monitorovacie správy, ale vlastný informačný systém IACS. Z pohľadu monitorovania 
a hodnotenia je podstatným problémom, že systém IACS nemá požadovanú funkcionalitu 
poskytovania údajov o ukazovateľoch výstupu a výsledku podľa metodiky SRMH. Toto 
spôsobuje najväčší sklz vo fáze štrukturalizácie, tvorby systému priebežného hodnotenia a tiež 
pri príprave výročnej správy o pokroku implementácie PRV SR 2007 – 2013. Tieto činnosti sú 
v kompetencii sekcie priamych podpôr PPA, údajne požiadala o rozšírenie systému IACS.  
Sprievodným problémom je aj skutočnosť, že sekcia priamych podpôr PPA nemá pre účely 
monitorovania vyčlenené personálne kapacity, ktoré by sa systematicky venovali problematike 
monitorovania a vytváraniu predpokladov pre efektívne hodnotenie. 

− Pre výkon priebežného hodnotenia za os II je potrebné, aby sekcia priamych podpôr PPA 
urýchlene nominovala zodpovedných pracovníkov za monitorovanie všetkých opatrení osi II, 
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ktorí by spolu s hodnotiteľmi definovali štruktúru zberaných údajov podľa metodiky SRMH, 
resp. zodpovedali za extrahovania a pravidelné poskytovanie povinných ukazovateľov zo 
systému IACS, resp. ostatných iných interných zdrojov. 

 
V procese štrukturalizácie priebežného hodnotenia a v rámci prípravy na strednodobé hodnotenie boli 
všetky povinné ukazovatele priradené relevantným cieľom PRV SR 2007 - 2013 prostredníctvom 
hodnotiacich otázok. Hodnotitelia tak v správe zo strednodobého hodnotenia odpovedia na všetky 

hodnotiace otázky. Tento postup zobrazuje nasledujúca schéma: 
V prípade, že povinné ukazovatele sa ukážu ako nedostatočné na stanovenie pokroku a reálnej zmeny 
skutkového stavu intervencie, budú hodnotiteľmi v rámci priebežného hodnotenia navrhnuté doplňujúce 
špecifické ukazovatele v rámci vybraných opatrení programu, ktoré budú začlenené do systému hodnotenia 
(evaluation framework).  
 
Ostatné analýzy a štúdie iniciované v procese hodnotenia (ukončené a plánované) 
Pre získanie potrebných dôkazov a overenie účinnosti niektorých súčastí programu boli iniciované 
nasledovné činnosti: 

− Návrh metodiky hodnotenia dopadov PRV SR 2007 – 2013 na územia s vysokou prírodnou hodnotou 
(HNV) v SR (odovzdaná DG AGRI) 

− Analýza opatrenia 214 prostredníctvom realizácie rozsiahleho dotazníka pre beneficientov (v procese 
spracovania, cca 1200 rozoslaných dotazníkov) 

− Agroenvironmentálne indikátory, monitorovanie a hodnotenie efektívnosti agroenvironmentálnych 
opatrení, vrátane posúdenia vplyvu na kvalitu vôd (ukončená) 

− Analýza možných alternatív pre podporu agro-environmentálnych opatrení v SR v budúcom 
programovacom období 2014-2020 (plánovaná). 
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− Analýza efektívnosti publicity programu prostredníctvom dotazníka určeného pre rôzne skupiny 
respondentov z oblasti pôdohospodárstva, obecných úradov, cestovného ruchu, MAS a i. Dotazníky boli 
distribuované prostredníctvom NSRV SR (v procese spracovania) 

 4.3  Zber údajov 

 V súčasnosti sa výstupové a výsledkové ukazovatele pre všetky implementované opatrenia v osi 1 
a 3 zisťujú zo ŽoNFP v časti monitorovanie a z monitorovacích správ, ktoré beneficient predkladá po 
skončení projektu, čo je v súlade s požadovanou frekvenciou zberu výstupových a výsledkových 
ukazovateľov, v zmysle spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie. 
Vykazovanie zmien ukazovateľov teda začína na projektovej úrovni po skončení projektu porovnaním so 
stavom pri predložení žiadosti o NFP. Výsledkové ukazovatele v osi 2 sa sledujú na ročnej báze kumuláciou s 
predchádzajúcimi rokmi. 
Pre zabezpečenie sledovania zmeny ukazovateľov (okrem R6) s časovým odstupom dvoch rokov od 
ukončenia projektu (n+2) v zmysle aktualizovaného usmernenia EK sa uvažuje s definovaním  vzoriek pre 
prieskum, vzhľadom na to, že žiadatelia nie sú povinní zasielať monitorovacie správy v období nasledujúcom 
po skončení projektu. Doriešenie spôsobu vykonania uvedených prieskumov je v kompetencii PPA, resp. RO. 
 
Pre výkon priebežného hodnotenia za os 2 a najmä vypracovanie požadovaných správ je potrebné, aby 
sekcia priamych podpôr PPA personálne posilnila operatívne poskytovanie údajov o všetkých stanovených 
ukazovateľoch za opatrenia osi 2 na úrovni výstupu a výsledku, potrebné aj pre vyplnenie monitorovacích 
tabuliek SFC. Súčasný systém manuálneho extrahovania údajov z IACS nie je dostatočne podrobný, flexibilný 
a presný. 
 
Začiatkom r. 2010 sa rozbehli práce na špecifikácii zodpovedností vybraných rezortných ústavov za zber 
a poskytovanie údajov pre potreby priebežného hodnotenia opatrení osi 2, ktoré by mali vyústiť do podpisu 
zmlúv o nákupe údajov od SOVS, VÚEPP, VÚPOP a NLC. 

 4.4  Činnosti spojené s vytváraním sietí osôb zapojených do hodnotenia, 
metodologická činnosť 

 Táto kapitola uvádza stručný prehľad aktivít priebežného hodnotenia vyplývajúce z formálnych 
vzťahov strán zapojených do procesu hodnotenia. Predovšetkým ide o spoločné porady, workšopy 
a pôsobenie Európskej evaluačnej siete. 
Medzi externými expertmi a hodnotiteľmi VÚEPP prebieha pravidelná komunikácia na pracovnej úrovni (v 
rámci zriadených pracovných skupín) a na riadiacej úrovni prostredníctvom Výkonnej riadiacej skupiny, ktorú 
tvoria zástupcovia VÚEPP a externého hodnotiteľa. 
 
- 16. 07. 2009 sa uskutočnilo úvodné stretnutie Výkonnej riadiacej skupiny, ako najvyššej riadiacej zložky 
priebežného hodnotenia v pôsobnosti VÚEPP. Predmetom stretnutia bola prezentácia činností v zmysle 
víťaznej ponuky, upresnenie terminológie použitej v metodike hodnotenia, aktivity potrebné na 
zabezpečenie výstupov za obdobie 07 – 08/2009, rámcový časovým harmonogram pre dané obdobie a návrh 
odporúčaní pre implementáciu potrebných činností. 
 
- 10. 08. 2009 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Výkonnej riadiacej skupiny. Predmetom stretnutia bolo najmä 
zabezpečenie zmluvných výstupov za 08/2009 – predkladanie príslušných správ pre Riadiaci orgán, spôsob 
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komunikácie s pracovníkmi Riadiaceho orgánu a definovanie požiadaviek na zriadenie a prácu šiestich 
pracovných skupín pre priebežné hodnotenie (podľa osi 1 – 5 PRV SR 2007-2013, plus skupina pre 
prierezové otázky). 
 
- 04. 09. 2009 sa uskutočnilo 3. zasadnutie Výkonnej riadiacej skupiny. Predmetom stretnutia boli vecné 
konzultácie k zaslaným pripomienkam Riadiaceho orgánu k doposiaľ predloženým správam, spôsob revízie 
správ a určenie zodpovedností za zapracovanie pripomienok. Dôležitým bodom bolo zaradenie pracovníkov 
VÚEPP do 5 pracovných skupín, pričom sa dohodlo zlúčenie pracovnej skupiny pre os Technická 
pomoc s pracovnou skupinou pre prierezové otázky. 
 
- 07.09.2009 sa uskutočnilo stretnutie na MP SR za účelom podrobného prerokovania pripomienok 
k predloženým 3 správam, za účasti zodpovedných pracovníkov Riadiaceho orgánu. Zároveň bola 
predstavená a prediskutovaná rámcová metodika výkonu priebežného hodnotenia, spôsob implementácie 
aktivít, predstavenie expertov, popísané zloženie pracovných skupín podľa osí PRV SR 2007 – 2013 a zároveň 
boli požiadaní zástupcovia Riadiaceho orgánu o súčinnosť, najlepšie formou nominovania osôb za každú os 
programu, ktorí by sa v prípade potreby zúčastňovali na vybraných stretnutiach príslušných pracovných 
skupín. 
 
- 14.09.2009 bola nahlásená písomná nominácia zodpovedných osôb zo strany Riadiaceho orgánu. 
 
Dňa 28.9.2009 sa uskutočnilo 1. spoločné pracovné stretnutie pracovných skupín osi 1, 2 a 3 pre priebežné 
hodnotenie PRV SR 2007 – 2013 (zástupcovia VÚEPP, externí hodnotitelia). 
Obsahovú náplň tvorili najmä: 

− Úvod do „on-going“ hodnotenia, spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie, popis 
plánovaných činností a výstupov v rámci „on-going“ hodnotenia. 

− Hierarchia cieľov, ukazovateľov a hodnotiacich otázok pre PRV SR 2007-2013, intervenčná 
logika. 

− Definovanie a tvorba systému hodnotenia pre PRV SR 2007 - 2013 (definovanie ukazovateľov 
a tvorba hodnotiacich kritérií pre opatrenia v rámci osí I, II a III (práca v skupinách). 

− Boli navrhnutí členovia pracovných skupín/hodnotitelia a rozdelení do jednotlivých osí PRV SR 
2007 - 2013. 

 
Hlavným dôvodom stretnutia boli prezentácie expertov a podrobné vysvetlenie rámcovej metodiky 
hodnotenia podľa Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH) zásad intervenčnej logiky, 
hierarchie cieľov a ukazovateľov PRV SR 2007 – 2013 a vypracovávanie systému hodnotenia pre opatrenia 
osí 1 až 3 PRV SR 2007 – 2013. Výsledkom workšopu bol základný návrh prepojenia cieľov PRV SR 
2007 - 2013, hodnotiacich otázok a ukazovateľov pre opatrenia osí 1 až 3. Podrobnejšie boli výsledky 
rozpracované v priebehu ďalšieho workšopu, najmä s ohľadom na horizontálne hodnotiace otázky. V tejto 
súvislosti treba poznamenať, že zazmluvnenie hodnotiacich činností neznamená zbavenie sa zodpovednosti 
Riadiaceho orgánu za vytvorenie systému hodnotenia (preskúmanie hodnotiacich otázok a k nim príslušných 
ukazovateľov, posúdenie ako a kde budú získavané potrebné údaje a informácie na zodpovedanie otázok). 
Naopak účasť Riadiaceho orgánu pri tvorbe systému hodnotenia je rozhodujúca a nenahraditeľná (viď 
Usmernenie pre priebežné hodnotenie programov rozvoja vidieka v období 2007 – 2013, bod 5.1.3. Príprava 
hodnotiacich otázok a ukazovateľov). 
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Dňa 26. októbra 2009 sa uskutočnil ďalší workšop pre členov pracovných skupín a členov riadiacej skupiny 
projektu za účelom pokračovania v príprave systému „On-going“ hodnotenia a metodicko-odborných 
činnostiach týkajúcich sa hodnotenia PRV SR 2007 – 2013. 
Predmetom workšopu boli najmä: 

− Hlavné body usmernenia EK pre priebežné hodnotenie PRV SR 2007 - 2013, koncepcia 
priebežného hodnotenia, požiadavky a zásady hodnotenia. Odpovede na otázky hodnotiteľov 
VÚEPP v nadväznosti na úvodný workšop/ štúdium odporučených materiálov týkajúcich sa 
hodnotenia. 

− Horizontálne hodnotiace otázky, definovanie a tvorba systému hodnotenia pre PRV SR 
2007 - 2013 podľa horizontálnych hodnotiacich otázok - definovanie ukazovateľov, tvorba 
hodnotiacich kritérií, vyhodnotenie dostupnosti údajov (práca v skupinách). 

 
V dňoch 7. - 8.12.2009 sa uskutočnil „Workšop pre zabezpečenie implementácie spoločného rámca pre 
monitorovanie a hodnotenie“, na ktorom externí experti/ hodnotitelia vysvetľovali otázky hodnotenia 
efektivity, účinnosti, užitočnosti a udržateľnosti aktivít týkajúcich sa priebežného hodnotenia. 
V prezentáciách sa venovali aj celkovej charakteristike výstupov ongoing hodnotenia (ex-ante, mid-term 
a ex-post) a manažérskemu zabezpečeniu týchto aktivít. Pozornosť pritom sústredili najmä na spoločný 
monitorovací a hodnotiaci rámec a jeho dôležité súčasti, ako sú napr. hodnotiace otázky, kritéria 
, ukazovatele a ich verifikácia. Zdôraznili, že hodnotenie dopadov je najdôležitejšou, ale zároveň najťažšou 
súčasťou ongoing hodnotenia. Preto je potrebné mať stanovené jasné ciele, čo chceme dosiahnuť a akú 
výšku investície k tomu potrebujeme. Dôležité je pri tom uskutočniť modelové riešenia situácie dopadu 
investovania. Účastníci workšopu diskutovali aj  o problematike týkajúcej  sa správnej identifikácie ďalších 
doplňujúcich otázok špecifických pre jednotlivé krajiny a o ostatných výzvach hodnotenia, s uvedením 
aktuálnych pracovných materiálov EEN) 
 
Dňa 2.10.2009 sa uskutočnilo v rámci pôsobenia EEN stretnutie účelovej skupiny (focus group) vedenej 
geografickým expertom EEN na Slovensku za účasti hodnotiteľov PRV SR 2007 - 2013 a zástupcov RO. Počas 
stretnutia boli preverené prístupy k hodnoteniu siedmych dopadových ukazovateľov SRMH 
a prediskutované potreby vzťahujúce sa k metodickým vysvetleniam dopadových ukazovateľov 
a hodnotiacich otázok zvlášť. Geografický expert následne odoslal výsledky späť na helpdesk EEN. 
 
Dňa 23.11.2009 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Výkonnej riadiacej skupiny, predmetom rokovania bola vecné 
stránky metodického vedenia hodnotiacich činností VÚEPP a spôsoby realizácie vzdelávania pracovníkov 
VÚEPP v problematike hodnotenia programov RV. 
 
Dňa 16.12.2009 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Výkonnej riadiacej skupiny, predmetom rokovania bolo 
zhodnotenie činností vykonaných v r. 2009, aktualizácia personálneho zloženia pracovných skupín pre OH 
a prerokovanie harmonogramu činností a požadovaných výstupov na r. 2010. 

 4.5  Ťažkosti, ktoré sa vyskytli a potreby zlepšenia 

 V roku 2009 napriek prísľubom RO nebola zriadená Riadiaca komisia, ktorá by koordinovala  procesy 
vo fáze pozorovania (sledovanie a zber údajov o ukazovateľoch) a zapájala predstaviteľov rôznych inštitúcií. 
Napriek tomu hodnotitelia opakovane vyzývali RO, aby počítal so zapojením  relevantných inštitúcií (SOVS, 
VÚEPP, VUPOP, NLC, ÚKSÚP a i.), ktorých súčinnosť je nevyhnutná najmä pre zber a sledovanie ukazovateľov 
za opatrenia osi 2 PRV SR 2007 - 2013.  
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Predpokladá sa, že potrebná súčinnosť bude zabezpečená  formou samostatných viacročných zmlúv 
s organizáciami kompetentnými pre zber údajov, ktoré budú následne poskytnuté pre potreby mid-term 
a ex-post hodnotenia PRV SR 2007 - 2013 a tiež na prípravu správ požadovaných EK. 
 
Údaje v štandardných monitorovacích tabuľkách EK (SFC) za sekciu priamych podpôr PPA vykazovali značnú 
chybovosť v čase zhotovenia správy a bolo potrebné ich niekoľkonásobné revidovanie. 
Podrobnosti o problémoch a kroky podniknuté na ich odstránenie sú uvedené v kapitole 5.2. tejto správy. 
 
Úlohy, ktoré je potrebné vykonať s ohľadom na zabezpečenie funkčnosti navrhovaného systému 
priebežného hodnotenia sú popísané v predošlých kapitolách a je možno ich zhrnúť nasledovne: 

− v nasledovnom štvrťroku zabezpečiť koordináciu inštitúcií zapojených do monitorovania a zberu 
údajov podľa ukazovateľov SRMH, vecné priradenie zberu všetkých povinných ukazovateľov 
konkrétnej inštitúcii/osobe, ktorá bude oboznámená s metodikou SMRH a pripravená 
komunikovať s hodnotiteľmi podľa vopred dohodnutej frekvencie aktualizácie údajov 

− pod dohľadom externých expertov pokračovať v práci  pracovných skupín pri ďalšom 
precizovaní metodiky hodnotenia výsledkov a dosahu na úrovni konkrétnych opatrení 
a stanovených siedmych ukazovateľov dosahu  

− pracovná skupina pre os 1 PRV SR 2007 - 2013 by mala  podrobne analyzovať súbor údajov 
zberaných prostredníctvom FADN a posúdiť ich využiteľnosť pre potreby hodnotenia PRV SR 
2007 - 2013, resp. v prípade nedostatku údajov navrhnúť alternatívne zdroje dodatočných 
údajov pre potreby hodnotenia 

− pokračovať v komunikácii ohľadne  ďalších možností zapojenia Národnej siete rozvoja vidieka 
do zberu údajov za vybrané hodnotiace ukazovatele, resp. do procesu hodnotenia PRV SR 
2007 - 2013 (v súčasnosti participuje NSRV na zbere primárnych údajov o úrovni publicity PRV 
SR 2007 - 2013) 

− prerokovať a podpísať dohody s rezortnými inštitúciami (SOVS, VÚEPP, VÚPOP, NLC) ohľadne 
zberu údajov pre hodnotenie zmien biodiverzity, území z vysokou prírodnou hodnotou, kvality 
vody,  zmierňovania klimatických zmien a marginalizácie a opúšťania pôdy 

− doriešiť  zabezpečenie operatívneho monitoringu implementácie opatrení osi 2 (neprojektové 
opatrenia) za sekciu priamych podpôr PPA, ktorá napriek opakovaným výzvam, stále nemá pre 
tento účel vyčlenené personálne kapacity. 

− otvorenou otázkou zostáva vytvorenie fungujúcej Riadiacej komisie pre priebežné hodnotenie, 
ktorá bude zohrávať kľúčovú úlohu v koordinácii relevantných inštitúcií, vytvorení 
inštitucionálneho rámca pre hodnotenie a dohľade na plnenie záväzkov súčinnosti skôr 
zmienených inštitúcií v procesoch monitorovania a hodnotenia. Sprievodné dokumenty EK 
zdôrazňujú dôležitosť poslania a úloh takejto komisie najmä v zabezpečení kvality hodnotiacich 
procesov. Odpoveď na túto otvorenú otázku je v kompetencii RO. 

− potrebný je väčší záujem zástupcov RO a PPA o procesy monitorovania a hodnotenia, aby 
hodnotitelia  nemuseli permanentne žiadať  o ich väčšiu zainteresovanosť a presviedčať ich 
o prioritách a základných predpokladoch účinného monitorovania a hodnotenia programu. 
Práca hodnotiteľov by tak bola efektívnejšia. 
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 5  KROKY, KTORÉ VYKONAL RIADIACI ORGÁN A MONITOROVACÍ 
VÝBOR NA ZABEZPEČENIE KVALITY A EFEKTÍVNOSTI REALIZÁCIE 
PROGRAMU (ČL. 82, ODS. 2 PÍSM. E) NARIADENIA RADY (ES) Č. 
1698/2005)    

 5.1  Monitorovacie a hodnotiace opatrenia 

 Monitorovací výbor pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „MV PRV“) zasadal 
v roku 2009 trikrát: 

− 5. riadne zasadnutie dňa 23. 3. 2009 

− 6. riadne zasadnutie dňa 29. 5. 2009 

− 7. riadne zasadnutie dňa 26. 6. 2009 
 
Navyše sa uskutočnili štyri písomné konania, ktoré prebehli podľa čl. 11 Štatútu Monitorovacieho výboru 
pre PRV SR 2007 – 2013. 
 
Obsahom 5. riadneho zasadnutia 23. marca 2009 boli zmeny v štatúte MV PRV, správa o implementácii PRV 
SR 2007 - 2013 a návrh na prvú zmenu PRV SR 2007 - 2013. Modifikácia programu sa týkala určitých častí 
a vychádzala zo zmeny podmienok v celej ekonomike, pričom sa sledovalo napĺňanie jednotlivých cieľov PRV 
SR 2007 - 2013. 
 
Na 6. riadnom zasadnutí 29. mája 2009 členovia MV PRV diskutovali o kritériách pre nové výzvy v druhom 
polroku 2009 a boli oboznámení o zmenách a tzv. „zdravotnej previerke“ Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky a Hospodárskom obnovovacom balíčku (Economic Recovery Package - december 2008). 
V nadväznosti na tieto zmeny bol PRV SR 2007 - 2013 zrevidovaný a predložený na schválenie v zmysle 
nariadenia Rady (ES) č. 473/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 
1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 
o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky.  
 
Počas 7. riadneho zasadnutia dňa 26. júna 2009 členovia odsúhlasili zmeny v  PRV SR 2007 - 2013 
(alokovanie zvýšených prostriedkov pre určité opatrenia) a zároveň prerokovali výberové kritériá pre nové 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a odsúhlasili termín ich zverejnenia. Na 
tomto zasadnutí bola prezentovaná a schválená výročná správa PRV SR 2007 - 2013 za rok 2008, ktorá 
reflektuje pokrok dosiahnutý počas implementácie programu za obdobie od 1. januára 2008 do 31. 
decembra 2008. 
 
V druhom polroku 2009 sa neuskutočnilo žiadne riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. V tom čase boli členovia MV PRV vyzvaní k prijatiu rozhodnutia podľa 
štatútu MV PRV čl. 11 v štyroch nasledovných písomných konaniach: 
 
3. písomné konanie prebiehalo od 7. – 9. júla 2009, ktorého témou bol upravený Národný strategický plán 
rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 a upravené príslušné kapitoly Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013 v nadväznosti na výsledky tzv. „zdravotnej previerky“ Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Health 
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Check) a prijatie Európskeho plánu hospodárskej obnovy (Recovery package). O týchto úpravách, ktoré 
navrhla Európska komisia, boli členovia MV PRV informovaní počas VI. Riadneho zasadnutia. Okrem 
uvedených dokumentov, ktoré zahŕňajú úpravy vyplývajúce z Health Check a Recovery Package, bola 
súčasťou tejto druhej modifikácie aj tabuľka so zmenami, ktoré nesúviseli s HC a RP, ale ktoré boli potrebné 
buď na zlepšenie implementácie príslušného opatrenia alebo súviseli so zmenou legislatívy zo strany 
Spoločenstva. 
 
4. písomné konanie prebiehalo od 14. – 17. júla 2009, ktorého témou boli upravené kritéria spôsobilosti pre 
opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritéria spôsobilosti pre jednotlivé 
opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader. Zmeny sa týkali zjednodušenia, odstránenia 
duplicity a najmä úprav kritérií spôsobilostí jednotlivých opatrení osi 3, tak aby boli aplikovateľné a 
realizovateľné prostredníctvom osi 4 Leader.  Uvedené zmeny boli vypracované na základe skúseností 
s hodnotením I. výzvy pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod 
miestnej akčnej skupiny. 
 
5. písomné konanie prebiehalo od 1. – 7. októbra 2009, ktorého témou bola Príloha č. 2 Usmernenia pre 
administráciu osi 4 Leader. Prerokovávali sa upravené Kritéria pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja 
územia/ Výber miestnych akčných skupín, ktoré boli upravené v časti 2. Kvalitatívneho hodnotenia 
jednotlivých častí Integrovanej stratégie rozvoja územia. Zmeny boli v tom čase dôsledkom poslednej 
aktualizácie Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader Dodatkom č. 3 z 24. 07. 2009. Uvedené zmeny boli 
vypracované na základe skúsenosti s hodnotením 1. výzvy pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných 
stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny. 
 
6. písomné konanie prebiehalo od 15. – 22. decembra 2009, témou boli Kritériá na nové výzvy – opatrenie 
3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a Kritéria spôsobilosti  pre opatrenie 4.2 
Vykonávanie projektov spolupráce. Na základe pripomienok viacerých členov Monitorovacieho výboru, ako 
aj zástupcu EK boli prepracované výberové kritériá pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam. 
 
V oblasti koordinácie pomoci PRV SR 2007-2013 s ostatnými operačnými programami spolufinancovanými 
so ŠF EÚ v rámci SR sa RO v r. 2009 pravidelne zúčastňoval na Koordinačných poradách členov vlády SR a v 
Rade vlády pre ŠF EÚ. Zároveň RO pripravuje od roku 2009 za každý polrok Správu o stave implementácie 
PRV SR 2007-2013. 
Napriek tomu, že PRV SR 2007 - 2013 má presne definované demarkačné línie s vybranými operačnými 
programami, aby nedošlo k prekrývaniu pomoci, ich dodržiavanie má možnosť RO priebežne overovať 
formou koordinácie a informačnej previazanosti monitorovacích výborov, keď predstavitelia RO majú 
zastúpenie v monitorovacích výboroch kľúčových operačných programov SR (OP Životné prostredie, 
Regionálny OP, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP bratislavský kraj, a i.) a naopak. RO má 
taktiež zastúpenie v Národnom monitorovacom výbore, ktorý dohliada na implementáciu NSRR (Národný 
strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013). 
Uvedený systém koordinácie na viacerých úrovniach riadenia zabezpečuje, že podpory v rámci rôznych 
operačných programov sa neprekrývajú s podporami PRV SR 2007 - 2013.  
Pokiaľ ide o synergie medzi ŠF a EAFRD, jednotlivé programy sa navzájom dopĺňajú, čím prispievajú 
k dosahovaniu stanovených cieľov, ako je napr. vyrovnávanie regionálnych rozdielov alebo zlepšenie kvality 
života na vidieku, či tvorba pracovných miest v rámci daného regiónu. Z hľadiska zamerania oprávnených 
investícií sa jednotlivé programy dopĺňajú najmä v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie, 
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spracovania produktov, vzdelávania, cestovného ruchu, dopravy, infraštruktúry obcí a ochrany životného 
prostredia.  
 
Aktivity programu zamerané na podporu marginalizovaných rómskych komunít 
 Žiadne opatrenie v PRV nie je priamo zamerané na riešenie problémov v súvislosti s 
marginalizovanými rómskymi komunitami, čo neznamená, že niektoré investície implementované v rámci 
PRV neprispievajú k zlepšovaniu situácie aj v tejto oblasti. Najmarkantnejšie sa to ukazuje v rámci prístupu 
Leader, kde sa do implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia môže zapojiť každá obec, pričom 
z podpory zo skupiny opatrení Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb sú vylúčené iba obce 
s počtom obyvateľov nad 20 000. Na Slovensku už implementuje stratégiu 29 miestnych akčných skupín, 
z ktorých každá zahŕňa aj obce s rómskym osídlením, a teda sa môžu uchádzať o podporu z opatrení 
implementovaných prostredníctvom osi 4 na území príslušnej miestnej akčnej skupiny. 29 schválených 
miestnych akčných skupín tvorí dokopy 543 obcí a z nich podľa mapy rómskych komunít z roku 2004 zahŕňa 
rómske osídlenie 191 obcí. Vyše 35 % z obcí miestnych akčných skupín na Slovensku sú obce s rómskym 
osídlením, ktoré sú tiež oprávnenými žiadateľmi na čerpanie prostriedkov z opatrení osi 3 
implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader.  
V tejto súvislosti môžeme vo všeobecnosti  potvrdiť, že v tých miestnych akčných skupinách, v ktorých tvorí 
rómske obyvateľstvo významnejší podiel, ich zástupca, alebo ich organizácia je aj členom niektorého 
z orgánov miestnej akčnej skupiny. V piatich miestnych akčných skupinách je v členskej základni zastúpené 
rómske etnikum. Príkladom je miestna akčná skupina OZ KRAS. Z celkového počtu obyvateľov tvorí rómska 
komunita 15 % a členmi najvyššieho orgánu miestnej akčnej skupiny sú traja zástupcovia rómskeho 
obyvateľstva. Ide o zástupcov z ďalších občianskych združení, ktorých aktivity sú zamerané na rómske 
tradície a rozvoj rómskej kultúry.  
Koncentrácia projektov a aktivít, ktoré sú zamerané na pomoc rómskemu obyvateľstvu je zvýšená v tých 
miestnych akčných skupinách a ich obciach, kde rómske obyvateľstvo v rómskych osadách tvorí významnejší 
podiel. 
Na území SR je viacej miestnych akčných skupín, v ktorých rómske obyvateľstvo tvorí v priemere malé 
percento, pričom rómski spoluobčania žijú koncentrovane len v jednej obci. V týchto miestnych akčných 
skupinách je problematika rómskych komunít riešená na úrovni obce. Príkladom je miestna akčná skupina 
Svornosť. Rómske obyvateľstvo na jej území tvorí 0,8 % a nemá zástupcu v orgánoch miestnej akčnej 
skupiny, keďže len jedna obec zahŕňa rómsku osadu. Avšak v tejto obci je problematika marginalizovanej 
rómskej komunity riešená samostatným projektom na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity 
danej obce. 
Miestne akčné skupiny, v ktorých je rómske obyvateľstvo viac rozptýlené vo viacerých obciach, majú svoje 
integrované stratégie rozvoja územia zamerané aj na túto problematiku. V miestnej akčnej skupine 
MALOHONT, v ktorej 18 z celkových 39 obcí zahŕňa rómske osídlenie, sa implementujú v rámci stratégie aj 
dve samostatné opatrenia: Podpora zamestnanosti marginalizovaných skupín občanov a Začleňovanie 
sociálne znevýhodnených skupín občanov do života v regióne. Aktivity týchto opatrení sa realizujú 
prostredníctvom individuálnych projektov obcí a mimovládnych organizácií. 
Aktéri miestneho rozvoja si plne uvedomujú hrozby sociálneho vylúčenia určitých skupín obyvateľstva, 
a preto svoje rozvojové stratégie orientujú aj na zmierňovanie následkov vylúčenia, resp. odstraňovanie 
príčin nízkej životnej úrovne marginalizovaných skupín obyvateľstva a na ich sociálnu adaptáciu.  
 
Opatrenia na zabezpečenie monitorovania a hodnotenia programu 
 Riadiaci orgán prostredníctvom svojich zástupcov informoval hodnotiteľov o skutočnostiach 
preberaných na zasadnutiach Expertného výboru pre hodnotenie v roku 2009 konaných v júni a v decembri, 
ako i aktivitách daného výboru v oblasti skvalitnenia hodnotenia, s možnosťou zaslania pripomienok 
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hodnotiteľov k metodike Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie. RO taktiež poskytol 
hodnotiteľom požadované informácie za účelom on-going hodnotenia, vypracovania výročnej správy 
o pokroku implementácie programu a pod. 
Zástupcovia RO sa zúčastňovali stretnutí pracovných skupín pre priebežné hodnotenie organizované 
hodnotiteľom a poskytovali materiály a usmernenia k monitorovaniu a hodnoteniu programu. 
RO opakovane v priebehu r. 2009 požadoval od PPA posilnenie monitorovacích funkcií týkajúcich sa 
monitorovania a priebežného poskytovania údajov o implementácii neprojektových opatrení osi II. 
 
Opatrenia prijaté na zabezpečenie monitorovania a hodnotenia pomoci zo strany PPA 
 Sekcia priamych podpôr poskytla zhotoviteľom výročnej správy podkladové údaje vo forme 
prehľadových zostáv vygenerovaných zo systému IACS, oddelene za jednotlivé opatrenia osi II PRV SR 
2007 - 2013. Zostavy obsahovali informácie o počte prijatých žiadostí o platby, deklarovaných výmerách 
a vyplatených finančných prostriedkoch v r. 2009 (za žiadosti podané v r. 2008 a 2009), tiež v rozdelení podľa 
cieľa a právnej formy žiadateľa. Uvedené zostavy museli byť generované manuálne ad hoc.  
Po opakovaných výzvach zo strany RO a hodnotiteľa smerujúcich k zlepšeniu monitorovacích funkcií v rámci 
implementácie neprojektových opatrení osi 2, PPA požiadala dodávateľa systému IACS o naprogramovanie 
modulov špecifických zostáv pre účely monitoringu, ktoré by mali stav podstatne zlepšiť. Momentálne 
(05/2010) prebieha testovacia fáza týchto modulov upraveného systému IACS. 
 
S účinnosťou od 1. decembra 2008 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. 
o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, do ktorého boli zahrnuté všetky 
predchádzajúce nariadenia vlády SR na poskytovanie podpôr pre vybrané opatrenia Osi II PRV SR 2007-
2013. V tomto nariadení je ustanovená okrem iných povinnosť pre žiadateľov o podporu na 
agroenvironmentálne opatrenie (214) predkladať na požiadanie záznamy na monitorovanie a hodnotenie 
v zmysle čl. 62 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1974/2006. Podľa Metodického pokynu MP SR č. 1569/2009-
920 konkrétne podmienky pre vedenie záznamov na monitorovanie a hodnotenie bude určovať samostatný 
metodický pokyn MP SR, ktorý je v štádiu prípravy. Prijaté a spracované dotazníky od beneficientov budú 
ďalším významným zdrojom primárnych údajov pre potreby monitorovania a hodnotenia. 

 5.2  Problémy, súvisiace s implementáciou PRV SR 2007 – 2013 a vykonané 
kroky na ich odstránenie 

 5.2.1  Zhrnutie problémov, ktoré sa vyskytli pri riadení programu a prijaté 
riešenia na ich odstránenie, vrátane tých, ktorými RO reagoval na 
pripomienky prednesené EK pri ročnom preskúmaní programu (podľa článku 
83 nariadenia (ES) č. 1698/2005) 

 Jednou z hlavných pripomienok EK k VS 2008 na ročnom preskúmaní programu v novembri v Bruseli 
bola demarkácia medzi Regionálnym operačným programom a PRV SR 2007 - 2013 (os 4) v prípade podpory 
obcí s rómskym osídlením – obavy EK z vylúčenia takýchto obcí z PRV SR 2007 - 2013. V prípade osi 4 bola 
Európska komisia následne e-mailom informovaná, že v prípade, ak v územiach MAS budú zastúpené obce 
s rómskym osídlením, budú oprávnené na podporu z osi 4 PRV SR 2007 - 2013.  
 
Ďalším problémom, ktorý sa vyskytoval pri implementácii PRV SR 2007 - 2013 boli sťažnosti na strane 
žiadateľov o podporu z opatrenia 1.2., kde je oprávnený žiadateľ definovaný ako SME, príp. podnik s menej 
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než 750 zamestnancami. Poukazovali na to, že v iných krajinách EÚ aj podniky prekračujúce tieto limity sú 
oprávnenými žiadateľmi PRV SR 2007 - 2013 v tomto opatrení. V tejto súvislosti RO oficiálne požiadal 
Európsku komisiu o stanovisko. Európska komisia odpovedala listom z 27. apríla 2010, v ktorom potvrdzuje, 
že podniky, ktoré nespĺňajú stanovené limity, nie sú oprávnené na podporu v rámci tohto opatrenia. EK 
v tejto súvislosti poukazuje aj na svoj list z 23. mája 2008, v ktorom poskytuje výklad článku 28 nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 za účelom správnej identifikácie oprávneného žiadateľa v rámci opatrenia 1.2 (išlo 
o potvrdenie toho, že aj podniky nespĺňajúce kategóriu malého a stredného podniku, musia pri výpočte 
svojich ukazovateľov postupovať podľa prílohy odporúčania Komisie 2003/361/ES – otázka prepojených 
a partnerských podnikov).  
 
Problémom pri implementácii osi Leader je skutočnosť, že usmernenie EK pre implementáciu opatrenia 4.2 
Projekty spolupráce, predovšetkým projekty nadnárodnej spolupráce má len odporúčajúci charakter a pri 
tvorbe záväznej metodológie sa ho členské štáty nepridŕžajú. Opatrenie je zamerané na podnietenie 
spolupráce medzi aktérmi rozvoja vidieka z rôznych členských krajín a zároveň aj s miestnymi partnerstvami 
z tretích krajín, ktoré operujú na rovnakom princípe ako Leader skupiny. Spolupráca by mala vychádzať už zo 
strategických a programových dokumentov miestnych akčných skupín a inštitucionálne by spolupráca na 
nadnárodnej úrovni mala byť podporovaná práve prostredníctvom programov rozvoja vidieka, z opatrenia 
4.2 Projekty spolupráce.  
Na Slovensku, podobne ako aj v ostatných nových členských štátoch, kde sa projekty spolupráce Leader 
implementujú po prvýkrát, bolo pomerne náročné zostaviť manuály a príručku pre miestne akčné skupiny 
vzhľadom na neexistenciu predchádzajúcich skúseností. Doposiaľ sa ako problémová oblasť javí fakt, že 
prostredníctvom osi 4 Leader sa neimplementujú rovnaké osi v členských štátoch (potenciálne 
spolupracujúcich MAS). 
Komplikácie pri realizácii nadnárodných projektov nastávajú z dôvodu, že os 4 Leader sa v každej krajine 
implementuje prostredníctvom rôznych osí, z čoho vyplývajú iné činnosti, ktoré by mohli byť podporené. 
Kým v jednej krajine by určité činnosti boli podporované, napríklad aj prioritne, v druhej by tieto činnosti 
neboli oprávnenými na financovanie z osi 4. 
 
Tento a viaceré problémy sú predmetom rokovaní a videokonferencií Pracovnej skupiny pre projekty 
nadnárodnej spolupráce, ktorá pôsobí ako Poradný orgán podvýboru pre Leader. Jeho členmi sú zástupcovia 
z viacerých členských krajín.  
 
Zhrnutie problémov v implementácii programu za r. 2009 z pohľadu PPA 
Projektové opatrenia PRV SR 2007-2013 
 Za najväčší problém pri administrácii projektových opatrení PRV SR 2007-2013 považuje sekcia 
projektových podpôr neexistenciu kompletného informačného systému, ktorý by podporil všetky procesy od 
prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok až po vykonanie autorizácie platieb vrátane vytvárania 
prehľadov a zostáv. IS by mal umožniť prepojenie na modul účtovníctva IS SAP, kde by schválené žiadosti 
o platbu boli evidované a následne spracované útvarmi platobnej sekcie. Takto skompletizované údaje by 
umožnili aktuálne sledovanie a prezentovanie údajov o autorizovaných platbách na PPA.  
 
V roku 2008 bol spoločnosťou SAP spracovaný modul „Registrácia žiadostí o NFP“, ktorý sa od júna 2008 
využíva na  všetkých regionálnych pracoviskách a ústredí. Modul umožňuje prijať žiadosť do elektronickej 
podateľne a následne zaregistrovať žiadosť s vlastným kódom projektu do databázy žiadostí a vložiť 
najdôležitejšie údaje zo žiadosti do databázy. Chýbajú moduly pre hodnotenie projektov a schvaľovanie 
zmlúv, modul pre príjem a autorizáciu žiadostí o platbu a užívateľom nie je umožnené prezentovať údaje 
uložené v databáze formou výstupných zostáv a prehľadov.  
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Odborné útvary sekcie projektových podpôr si vedú vlastné evidencie spracovávané v MS Excel, z ktorých 
následne spracovávajú požadované výstupné zostavy a prehľady. 
Dobudovanie všetkých modulov IS pre PRV SR 2007-2013 na sekcii projektových podpôr by: 

1.  umožnilo vytvorenie a priebežnú aktualizáciu  jednotnej databázy  žiadateľov a projektov 
2. vytvorilo podmienky na odstránenie chybovosti, ktoré sú spojené s neexistenciou jednotnej 

databázy a jej nahrádzaním rôznymi excelovskými tabuľkami a súbormi vytváranými na rôznych 
odborných útvaroch 

3. umožnilo prepojenie na účtovný systém SAP a vedenie evidencie a prehľadov vo väzbe na žiadateľa 
a jeho projekty  

4. umožnilo vytvorenie dátového modelu s potrebnou štruktúrou pre potreby rizikovej analýzy, čím by 
sa odstránila 100 % kontrola na mieste, ktorá značne predlžuje dobu spracovania žiadostí o platbu 

5. urýchlilo spracovanie žiadostí o NFP, ŽoP, monitorovacích správ , prehľadov a zostáv 
6. poskytlo ďalšie ubezpečenie o transparentnosti a spoľahlivosti celého procesu  implementácie PRV 

SR 2007-2013 
7. vytvorilo podmienky na dobudovanie integrovaného systému v rámci celej PPA. 

 
Medzi ďalšie problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii projektových opatrení patrí aj skutočnosť, že 
výzvy pre jednotlivé opatrenia boli zverejnené v krátkom časovom intervale po sebe. Regionálne pracoviská 
boli zaťažené prijatými žiadosťami rôznych opatrení a pri vyhodnocovaní sa „skákalo“  z opatrenia do 
opatrenia.  
Bodovacie kritériá u niektorých opatrení boli nastavené komplikovane a bodovo vyhodnotiť žiadosť bolo 
časovo náročné. 
V procese autorizácie platieb (okrem neexistencie podpory IS)  sa veľmi často vyskytovali neúplné žiadosti o 
platbu a z toho vyplývajúce doplnenia žiadostí, čo malo vplyv na dĺžku spracovávania. Ďalej to boli problémy 
vyplývajúce z predkladaných žiadostí o zriadenie záložného práva. Žiadatelia veľmi často predkladali žiadosti 
o platbu, v ktorých neboli doklady preukazujúce zriadenie záložného práva. Na predlžovanie spracovania 
žiadostí o platby mala vplyv tiež nefunkčná riziková analýza, a teda potreba 100 % výkonu kontroly na 
mieste. 
 
Neexistencia integrovaného informačného systému PPA spôsobila najväčšie problémy aj v procese 
monitorovania implementácie a spracovania aktuálnych prehľadov o programe. Odborný útvar zodpovedný 
za tieto procesy zhromažďoval a spracovával informácie v MS Excel v úzkej spolupráci s regionálnymi 
pracoviskami, odbornými útvarmi sekcie projektových podpôr a platobnou sekciou. 
 
V súčasnej dobe PPA rieši prioritne otázku implementácie integrovaného informačného systému, ktorý má 
byť zavedený v priebehu nasledujúcich 2 rokov. V polovici r. 2010 bol Riadiacim orgánom zazmluvnený  
riešiteľ – fi. COLUMBEX , avšak nové vedenie MP SR v súčasnosti prehodnocuje túto zmluvu. 
Neprojektové opatrenia PRV SR 2007-2013  
Pri administrácii neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013 v priebehu roku 2009 zaznamenala PPA 
predovšetkým tieto problémy: 

− v niektorých prípadoch pomerne nejednoznačné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 499/2008 
Z. z., pri ktorých bolo potrebné žiadať o podrobnejšie usmernenie riadiaci orgán, 

− zložitá administrácia žiadostí o transformáciu pôvodného agroenvironmentálneho záväzku, 

− riešenie prevodov  

− vymáhanie poskytnutých podpôr v prípade nedodržania podmienok záväzku alebo dlhodobého 
plnenia,  
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− pri opatrení Životné podmienky zvierat (215) výrazný pokles počtu žiadateľov, ktorí pokračujú 
v záväzku a to z rôznych dôvodov: napr. celkové znižovanie stavov zvierat pod záväzkom, 
neplnenie povinnosti nahlasovania náhrad zvierat, oneskorené nahlasovanie a pod., 

− riešenie aktualizácie a kompletnosti dát pre administráciu lesníckych opatrení, 

− v rámci opatrenia lesnícko–environmentálne platby (225) zložitá administrácia aktualizácie 
záväzku pri skončení platnosti lesníckeho hospodárskeho plánu. 

 
Výkon kontrol na opatrenia PRV SR 2007-2013  
Počet kontrol, ktoré vykonali kontrolóri projektových podpôr a zamestnanci OKPrP   v r. 2009 viac ako 
dvojnásobne prekonal  počet kontrol, vykonaných v r. 2008. Stav neúmerného zaťaženia kontrolórov 
požiadavkami na kontrolu na mieste pre 100 % žiadostí o platbu, spôsobený neexistenciou výberu  žiadostí 
o platbu rizikovou analýzou nebol v roku 2009 doriešený.  
V priebehu roku 2009 bol prijatý rad administratívnych a organizačných opatrení zameraných na zvýšenie 
efektívnosti vykonávaných kontrol na mieste (využitie dočasne voľných kontrolórov z iných odborov sekcie 
kontroly a ďalších zamestnancov PPA, spájanie a integrácia kontrol a optimalizácia postupov výkonu kontroly 
na mieste), ktoré mali pozitívny vplyv na riešenie vzniknutej situácie, ale nemohli ju vyriešiť zásadným 
spôsobom. 
Východiskom z tejto kritickej situácie je čo najskôr sfunkčniť rizikovú analýzu za účelom výberu vzorky na 
kontrolu na mieste v rámci projektových podpôr. 

 5.2.2  Kroky, ktoré podnikol Riadiaci orgán na zabezpečenie kvality 
a efektívnosti realizácie programu (článok 82 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) 
č. 1698/2005 

 VÚEPP na základe zadania RO vypracoval úlohu „Vplyv opatrenia – Podpora znevýhodnených oblastí 
pre rozvoj vidieka za rok 2008“. Hlavným cieľom úlohy bolo vypracovať hodnotenie vplyvu opatrenia Platby 
za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených 
oblastiach. Čiastkovými cieľmi úlohy bolo: 

a) Zistiť úroveň čerpania finančných prostriedkov v rámci PRV SR 2007 - 2013 za celé opatrenie LFA 
resp. podľa typov oblastí a regiónov, 

a) Posúdiť vplyv opatrenia LFA na hospodárske výsledky subjektov pôsobiacich v horších 
prírodných podmienkach a sociálno-ekonomickú situáciu regiónov, 

b) Upozorniť na problémy pri čerpaní finančných prostriedkov, 
c) Porovnať úroveň podpory s členskými štátmi s rovnakými prírodnými podmienkami. 

 
RO požiadal VÚPOP o vypracovanie analytickej štúdie „Agroenvironmentálne indikátory - monitorovanie 
a hodnotenie efektívnosti agroenvironmentálnych opatrení,“ ktorá má na základe zhodnotenia dosahov AEO 
PRV 04-06 na vybrané zložky životného prostredia a na sociálno-ekonomické zmeny v poľnohospodárskych 
podnikov v regiónoch SR navrhnúť modifikáciu opatrení programu rozvoja vidieka na programovacie 
obdobie po roku 2013. 
Účelom práce je sústrediť poznatky o dosahoch agroenvironmentálnych opatrení, ktoré sa implementovali 
v rámci PRV 2004-2006, o pôsobení opatrení PRV SR 2007 - 2013 a analyzovať problémy a prípadne rezervy. 
Úloha má analyzovať vplyvy AEO na jednotlivé zložky prírodného prostredia, najmä na pôdu, vodu, 
biodiverzitu a zmenu klímy. Majú sa pritom zohľadniť kvantifikované ciele PRV 04-06 a hodnotiace 
ukazovatele, stanovené pre PRV SR 2007-2013. Úloha bola spracovávaná v priebehu roka 2009 a jej výstupy 
budú využité aj pre výkon mid-term hodnotenia programu. 
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V dňoch 14. - 15. mája 2009 RO uskutočnil školenie pre PPA za účelom usmernenia jej pracovníkov pri 
vykonávaní osí. V rámci Slovenska sa uskutočnilo 30 školení pre Slovenskú poľnohospodársku a 
potravinársku komoru, Združenie poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností, Zväzy 
chovateľov: hydiny, ošípaných, dojníc, oviec. S realizáciou programu je úzko spojené aj šírenie informácií 
nielen konečným prijímateľom, ale aj širokej verejnosti prostredníctvom školení, seminárov za účelom 
propagácie PRV SR 2007 – 2013 a konferencií. V Poprade sa uskutočnila konferencia Zväzu 
poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností.  
Výdavky spojené s riadením a administráciou programu môžu byť v rozsahu, ktorý povoľuje programový 
dokument, financované z rozpočtu technickej pomoci. Aktivity pre oblasť riadenia programu ako aj jeho 
propagácie a ďalších oblastí sú rozpísané v kapitole 5.2. Tieto aktivity napomáhajú kvalitnej a efektívnej 
realizácii programu.  
K zabezpečeniu efektívnejšej realizácie opatrení osi 2 prispelo schválenie novely nariadenie vlády č. 
121/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania 
podpory podľa programu rozvoja vidieka. Krokom na zvýšenie kvality implementácie programu bolo tiež 
vypracovanie metodického pokynu k nariadeniu vlády č. 499/2008, ktorý napomáha beneficientom 
k lepšiemu chápaniu plnenia podmienok jednotlivých opatrení nariadenia. 
 
Ďalším krokom riadiaceho orgánu v súvislosti so zabezpečením efektívnosti realizácie programu bola úprava 
určitých opatrení PRV SR 2007 - 2013 vrátane finančných presunov. V čase finančnej krízy považoval RO za 
vhodné finančne posilniť žiadateľov z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby prostredníctvom navýšenia 
finančnej alokácie pre opatrenie 1.1., aby mohlo byť finančne pokrytých čo najviac oprávnených projektov. 
V tejto súvislosti sa rozšírili aj oprávnené výdavky pre spracovateľov v rámci opatrenia 1.2 za účelom 
podpory priameho predaja vlastnej produkcie spracovateľov. Zároveň sa úpravou tohto opatrenia spresnila 
definícia oprávnených žiadateľov (SME + podniky s menej než 750 zamestnancami), čo predtým 
spôsobovalo určité problémy na strane potenciálnych žiadateľov (uplatňovanie odporúčania komisie 
2003/361/ES pri výpočte údajov za podnik aj v prípade podnikov nespadajúcich do kategórie malých a 
stredných podnikov). 
 
Taktiež sa na žiadosť obcí rozšírili oprávnené výdavky v opatrení 3.4.1 (321) o výstavbu obecných stavieb 
a v skupine opatrení 3.4 (321, 322) o externý manažment projektov. Časom totiž obce poukázali, že by bolo 
veľmi vhodné podporiť aj tie obecné stavby, ktoré niektoré obce nemajú, napr. domy smútku, požiarne 
zbrojnice a pod. Tiež sa ukázalo, že vzhľadom na to, že v rámci demarkačnej línie medzi ERDF a EAFRD do 
PRV SR 2007 - 2013 patria menšie obce, majú tieto kapacitné problémy, nemá kto vypracovať projekt 
a vôbec zaoberať sa touto problematikou. V rámci finančných presunov bolo posilnené predovšetkým 
opatrenie 1.1 (121), 1.6 (111), 3.4.1 (321) a 4.1 (413).  
V rámci druhej modifikácie boli rozšírené oprávnené výdavky aj v opatrení 226 „Obnova potenciálu“, a to 
o protipožiarne monitorovacie a výstražné systémy s cieľom posilniť protipožiarnu prevenciu lesov. 
 
RO naďalej presadzuje možnosť refundácie výdavkov na DPH z národných zdrojov žiadateľom z verejného 
sektora pri opatreniach osi 3 a 4. 
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 5.2.3  Kroky, ktoré PPA podnikla na zlepšenie administratívnych procesov, 
vrátane kontrolných a platobných funkcií v procese implementácie PRV SR 
2007 – 2013 v roku 2009 

Projektové opatrenia 
 Všetky zmeny, administratívne požiadavky a dôležité oznamy týkajúce sa potenciálnych žiadateľov 
a beneficientov programu, PPA operatívne zverejňovala na svojej web stránke www.apa.sk. 
V rámci procesu prijímania a vyhodnocovania prijatých ŽoNFP sa na návrh Sekcie projektových podpôr 
v polovici roka 2009 pristúpilo k zjednoteniu pracovných pozícií registrátor a vyhodnocovateľ na RP PPA. 
Týmto krokom sa upravili príslušným zamestnancom pracovné náplne, ktoré obsahovali činnosti aj 
registrácie aj vyhodnocovania projektov. Uvedeným krokom chcela PPA v rámci projektovo orientovaných 
opatrení zabezpečiť plynulejší proces a skrátenie čakacej doby pri odovzdávaní ŽoNFP na regionálnych 
pracoviskách, kde žiadatelia odovzdávajú svoje vypracované projekty. Zároveň po prijatí všetkých projektov, 
do termínu určeného vo výzve, hodnotili tieto projekty aj zamestnanci, ktorí v minulosti projekty iba 
prijímali. V podstate touto zmenou prišlo jednak „k nárastu“ pracovníkov, ktorí projekty na regionálnom 
pracovisku prijímajú a jednak k „nárastu“ pracovníkov, ktorí následne tieto prijaté projekty vyhodnocujú.  
PPA ďalej zjednodušila obsahovú stránku prijímaných projektov a to tak, že žiadateľ už nie je povinný 
odovzdávať úplne všetky povinné prílohy, ktoré sú v ŽoNFP uvedené na zozname povinných príloh, ale 
odovzdáva len niektoré, ktoré je povinný doložiť v čase podania projektu na RP. Ďalšie povinné prílohy 
žiadateľ predkladá na PPA na základe výzvy, keď je predpoklad, že jeho podaný projekt je, resp. bol na PPA 
úspešný a dosiahol dostatočný počet bodov, pri opatreniach kde sú kritériá bodované a v rámci alokovaného 
limitu pre opatrenie. Týmto krokom PPA odbremenila žiadateľov od časového stresu pri vypracovávaní 
projektu a tiež znížila  finančnú náročnosť prípravy projektu, pretože niektoré ďalšie prílohy dokladané na 
výzvu znamenajú vyššie finančné zaťaženie, ktoré je prijateľné pre žiadateľa, ktorého projekt bol úspešný. 
Ide napr. o prílohy týkajúce sa uskutočnenia výberového konania, resp. verejného obstarávania, 
vypracovania podrobnej stavebnej dokumentácie, s ktorou súvisí právoplatné stavebné povolenie a pod. 
 
OAP v priebehu roku 2009 prijal administratívne a organizačné opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti 
spracovania žiadostí o platbu ako napr. vydávanie aktuálnych usmernení pre konečných prijímateľov 
v prípade výskytu nejasností v priebehu implementácie. 
 
Neprojektové opatrenia 
Pre zlepšenie administratívnych procesov, vrátane kontrolných a platobných funkcií pre implementáciu 
neprojektových podpôr, vykonala PPA nasledovné: 

− operatívne zverejňovala všetky dôležité oznamy pre žiadateľov na stránke PPA www.apa.sk , 

− vydala Príručku pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde pre r. 2009, 

− zverejnila Príručku pre žiadateľa o priame podpory na lesnej pôde pre rok 2009, 

− aktualizovala manuály a metodické pokyny pre r. 2009, 

− zabezpečila úpravy existujúceho IACS aj pre potreby monitoringu, napr. doplnenie úpravy 
registrov záväzkov a i., 

− zabezpečila vytvorenie osobitného modulu pre administrovanie výsledkov kontrol krížového 
plnenia (IACS CC) a jeho prepojenie s IACS, 
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− vyškolila príslušných zamestnancov: pre administrovanie žiadostí o podpory, pre prácu v IACS so 
zameraním na podpory z PRV SR 2007 - 2013, pre prácu v IACS CC, pre výkon kontrol plnenia 
podmienok oprávnenosti ako aj kontrol krížového plnenia. 

 5.2.4  Výkon kontrol súvisiacich s implementáciou PRV SR 2007 - 2013 

Kontrola priamych podpôr v r. 2009 
Pre kontrolnú kampaň roku 2009 boli žiadatelia, ktorí mali schválené projekty v rámci opatrení osi 2 PRV SR 
2007 - 2013, vybratí na kontrolu na základe výsledkov analýzy rizík, pozostávajúcej z výberu žiadateľov 
formou rizikovej analýzy (RA) a náhodného výberu (NV).  
Na základe výsledkov RA a NV bol na kontrolu jednotlivých opatrení PRV SR 2007-2013 vybratý a následne 
skontrolovaný nasledovný počet žiadateľov:   
 
Počet vykonaných kontrol podľa opatrení 

Názov opatrenia Skratka/kód 
opatrenia 

Počet vykonaných 
kontrol 

Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských 
oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach 

LFA / 211, 212 547 

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

UEV / 213 4 

Agroenvironmentálne platby AE / 214 61 
- chov a udržanie ohrozených druhov zvierat AEZ 11 
- zatrávňovanie ornej pôdy ZATR_OP 6 
Platby za životné podmienky zvierat ZPZP / 215 22 
Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy PZPP / 221 8 
Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda LUEV / 224 5 
Lesnícko-environmentálne platby LEPP / 225 14 
Spolu:  1491 

Zdroj: sekcia kontroly PPA 
Spôsob a priebeh kontrol: 
Kontroly boli vykonávané prakticky počas celého roka 2009, v maximálne možnej miere počas obdobia, 
vhodného na výkon príslušného druhu resp. typu kontroly. Žiadatelia boli kontrolovaní klasickou kontrolou 
na mieste (KNM) a tiež metódou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), pričom metódou DPZ bola u žiadateľov 
kontrolovaná deklarovaná výmera na plochu (SAPS) a deklarovaná výmera na podporované plodiny (DPP). 
U žiadateľov, u ktorých bola vykonaná klasická KNM prebiehali kontroly podľa možnosti v čo najväčšej miere 
integrovaným spôsobom, to znamená kontrolóri priamych podpôr, resp. trhových opatrení i projektových 
podpôr z jednotlivých RP PPA vykonali KNM súčasne s inšpektormi ÚKSÚP-u a inšpektormi ŠVPSSR. Tato 
zásada bola predovšetkým dodržiavaná pri tých kontrolách, ktoré boli v roku 2009 vykonané v rámci kontrol 
krížového plnenia. 
Kontroly na opatrenia 221, 224, 225, vykonávali spolu s kontrolórmi priamych podpôr PPA aj odborní lesní 
hospodári príslušných obvodných lesných úradov SR. 
 
Kontrola projektových podpôr v r. 2009 
Prehľad o vykonaných kontrolách na mieste podľa jednotlivých opatrení je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

Prehľad o vykonaných KNM podľa opatrení:  
Názov opatrenia Počet vykonaných 

kontrol 
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Názov opatrenia Počet vykonaných 
kontrol 

Os 1 
1.1 – Modernizácia fariem                                                         770 
1.2 - Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych 
produktov a produktov lesného hospodárstva 

101 

1.3- Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

125 

1.5 - Odbytové organizácie výrobcov 24 

1.6- Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 98 
Os 2 
2.1 – Obnova potenciálu lesného hospodárstva 
a zavedenie preventívnych opatrení 

164 

Os 3 
3.3 - Vzdelávanie a informovanie 16 
3.5 -Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie 
integrovaných stratégií rozvoja územia 

6 
 

Operácie technickej pomoci  
5.1 -Technická pomoc 36 
5.2 - Národná sieť rozvoja vidieka 1 
Dobiehajúce opatrenia z program. obdobia 2004-2006  
5- Agroenvironment a životné podmienky zvierat 96 
8- Zalesňovanie   poľnohospodárskej pôdy    6 
11- Podpora pre polosamozásobiteľské farmy 47 
12-Odbytové organizácie výrobcov 1 
Spolu:                  1491  

Zdroj: sekcia kontroly PPA 
 
Kontroly na mieste vykonali zamestnanci  RP PPA - kontrolóri projektových podpôr, zamestnanci OKPrP  
a zamestnanci delegovanej inštitúcie ÚKSÚP v prípade opatrenia 5. 
 
Kontrola platieb za projektové podpory a ich zníženia vykonané v roku 2009  

znížené platby na 
základe zistení KNM 

znížené platby na 
základe 
administratívnej 
kontroly 

spolu 

Názov opatrenia 
Počet 
platieb (aj 
kontrol) počet suma 

zníženia v 
EUR 

počet suma 
zníženia v 
EUR 

počet 

Os 1  

1.1 – Modernizácia fariem  717 26 157 753 65 150 549 91

1.2 - Pridávanie hodnoty do poľn. 
produktov a  produktov les. hosp. 

105 3 14 990 11 29 014 14
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1.3 - Infraštruktúra rozvoja 
a adaptácie poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva 

411 2 902 3 121 5

1.5 - Odbytové organizácie výrobcov 23 0 0 4 57 889 4

1.6 - Odborné vzdelávanie 
a informačné aktivity 

90 28 7 150 6 6 772 34

Os 2 

2.1 - Obnova potenciálu lesného 
hospodárstva a zavedenie 
preventívnych opatrení 

151 6 30 983 5 26 413 11

Os 3  

3.3 - Vzdelávanie a informovanie 21 4 313 0 0 4

3.5 - Získavanie zručností, oživovanie 
a vykonávanie ISRÚ 

5 0 0 0 0 0

Operácie technickej pomoci 

5.1 -Technická pomoc 35 0 0 0 0 0

5.2 - Národná sieť rozvoja vidieka 2 1 49 099 1 9 551 2
Zdroj: odbor autorizácie platieb PPA 
 
Najčastejšie dôvody zníženia platby pri administratívnej kontrole: 
1. skutočné realizované výdaje nižšie ako schválené v Zmluve 
2. nesprávne použitý kurz pri prepočte výdavku 
3. zaokrúhlenie platby 
4. matematická chyba 
5. neuznateľný výdavok - platba v hotovosti 
 
Kontroly na mieste boli vykonané podľa postupov, stanovených v Manuáli OKPrP, sekcie kontroly PPA, PRV 
SR 2007-2013, verzia I. O výsledkoch kontrol na mieste zamestnanci vykonávajúci predbežné kontroly na 
mieste informovali Sekciu projektových podpôr, OAP vo forme Správ z predbežnej kontroly na mieste. 

 5.3  Implementácia technickej pomoci 

 Operácie technickej pomoci tvoria kapitolu č. 16 PRV SR 2007-2013. Vzhľadom na skutočnosť, že 
operácie technickej pomoci majú v rámci PRV SR 2007-2013 špecifické postavenie, pre účely metodickej 
príručky („Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007-2013“) 
a implementáciu vrátane správneho zatrieďovania údajov v informačných systémoch im bola prisúdená 
charakteristika piatej osi PRV SR 2007-2013 s dvoma opatreniami - 5.1 technická pomoc a 5.2 národná sieť 
rozvoja vidieka. Opatrenie 5.2 národná sieť rozvoja vidieka sa člení na dve podopatrenia - 5.2.1 prevádzka 
národnej siete rozvoja vidieka a 5.2.2 akčný plán národnej siete rozvoja vidieka.  
 
V operáciách technickej pomoci žiadatelia predkladajú len žiadosti o platbu. Riadiaci orgán zostavuje 
dlhodobé a krátkodobé plány operácií technickej pomoci, ktoré mu slúžia najmä na dlhodobé, správne a 
operatívne plánovanie výdavkov, ako aj na tvorbu odhadov. 
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Žiadatelia – koneční prijímatelia – predkladajú žiadosti o platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru 
v opatrení 5.1 technická pomoc na základe „Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku č. ÚB 
00001“. Schvaľovacia listina nahrádza zmluvu o poskytnutí NFP v opatrení 5.1, keď finančné prostriedky 
využíva MP SR alebo PPA ako koneční prijímatelia počas programového obdobia 2007 – 2013. Dokument 
nadobudol účinnosť dňa 12. augusta 2008.  
V opatrení 5.2 národná sieť rozvoja vidieka predkladá žiadateľ žiadosti o platbu na základe „Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ÚB 00002“ uzatvorenej medzi Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR zastúpeným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Agentúrou pre rozvoj vidieka 
(konečný prijímateľ - hostiteľská organizácia centrálnej jednotky národnej siete rozvoja vidieka), ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 28. októbra 2008. 
  
Implementácia aktivít technickej pomoci bola v roku 2009 realizovaná prostredníctvom nasledujúcich 
aktivít: 
 
V oblasti propagácie programu boli v rámci oblasti informovania a publicity oslovené cieľové skupiny 
potencionálnych prijímateľov  nasledovnými aktivitami realizovanými z prostriedkov technickej pomoci, 
pričom boli využité komunikačné nástroje - tlač, rozhlas, televízia, informačné materiály, internet, 
propagačné predmety, audiovizuálne média a priamy kontakt: 

− inzercia v časopise Euroreport - predstavenie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka, jeho priority a opatrenia tak, aby cieľové skupiny v nich videli príležitosť 
uchádzať sa o finančné prostriedky v rámci jednotlivých opatrení. Inzerát sa uverejní v júlovom 
vydaní časopisu, 

− poradenský infoservis PRV SR 2007 – 2013 v časopise Les – Letokruhy v roku 2009 – 
mimoriadne vydanie časopisu informujúce o možnostiach zapojenia sa do lesníckych opatrení, 
informovanie o výzvach lesníckych opatrení formou plnofarebného inzerátu vo formáte A4 
v dvoch vydaniach dvojmesačníka, 

− rozhlasová relácia „Farmárova nedeľa“ - rozhlasové relácie zamerané na aktuálne problémy 
a nové informácie týkajúce sa zapojenia do opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
aktuálnych zmien, nových informácií v oblasti pôdohospodárstva, rôznych aktivít potenciálnych 
žiadateľov,  

− výroba a odvysielanie 24 prezentácií o vybraných opatrenia PRV SR 2007 – 2013 v relácii Halali 
– 26 minútové relácie vysielané v televízii v priebehu celého roka zamerané na lesnícke 
opatrenia, 

− nadobudnutie vysielacieho času pre umiestnenie spotov informujúcich o PRV SR 2007- 2013 – 
mediálny priestor v televízii, v printových médiách pre umiestnenie spotov informujúcich 
o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z jednotlivých osí PRV SR  2007 – 2013, 

− kreatívne práce, produkčné práce pre vybrané výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 – 
vytvorenie 15 sekundových imidžových a produktových spotov nasadených do televízie 
a printov v priebehu roka 2009 podľa výziev, výroba informačných letákov, umiestnenie 
bannerov a PR článkov na internetových stránkach MP SR, PPA, Polnoinfo,  

− reklamné predmety s logom PRV SR 2007 – 2013, 

− prezentácia PRV SR  2007 – 2013 v rámci 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 konaného v dňoch 20. – 23. 08. 2009 v pavilóne 
M1, 
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− školenie a následné konzultácie s potenciálnymi miestnymi akčnými skupinami pred druhou 
výzvou opatrenia 4.1 a 4.3 PRV SR 2007-2013, ktorého cieľom bolo poskytnúť potenciálnym 
beneficientom druhej výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia podrobné 
informácie o podmienkach, obsahu a kritériách hodnotenia ISRÚ v druhom kole hodnotenia 
tak, aby predložené stratégie rozvoja územia spĺňali podmienky Kritérií oprávnenosti 
MAS, celková úroveň spracovania bola čo najvyššia, školenie prebehlo v dňoch 18.-20.11.2009, 
konzultácie v priebehu mesiaca december 2009 mohli využiť potenciálni žiadatelia na korekciu 
a konfrontáciu svojich stratégií a doplňujúce otázky. 

 
V oblasti technického a materiálneho vybavenia boli: 

− realizované aktivity  k zabezpečeniu Integrovaného ekonomického informačného systému SAP 
pre Pôdohospodársku platobnú agentúru v rámci budovania informačného systému pre 
podporu procesov Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,   

− v ďalšej aktivite nakúpené licencie pre oblasť PRV SR 2007-2013 ako aj pre oprávnených 
zamestnancov PPA tak aj pre riadiaci orgán MP SR,  

− realizovaná aktivita pre tvorbu poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi 2 
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorej súčasťou bude metodiky organizácie práce pre 
riadenie systému PPS ako aj príručka pre terénnych poradcov v oblasti krížového plnenia pre 
opatrenia osi 2 programu, 

− realizovaná dátová podpora PRV SR 2007-2013 (lesnícke opatrenia) prostredníctvom 
informačných systémov lesného hospodárstva. 

 
V oblasti monitorovací výbor boli: 

− v dňoch 23.3., 29.5. a 26.6.2009 uskutočnené piate, šieste a siedme riadne zasadnutie 
monitorovacieho výboru, z prostriedkov technickej pomoci bolo zabezpečované organizačno-
technické riešenia v súvislosti so zasadnutiami.  

 
V oblasti riadenia programu boli: 

− vynakladané a následne refundované mzdové prostriedkov na oprávnených pracovníkov 
zaoberajúcich sa riadením, implementáciou, kontrolou, auditom, monitorovaním  a 
hodnotením PRV SR 2007-2013 u oprávnených žiadateľov opatrenia, 

− realizované pracovné návštevy členských krajín zamestnancami zaoberajúcimi sa riadením, 
implementáciou, monitorovaním, hodnotením, kontrolou a auditom Programu rozvoja vidieka 
2007-2013, 

− jeden krát organizované Stretnutie členov monitorovacieho výboru a skupiny expertov 
participujúcich na administrácii PRV SR 2007-2013 - lesnícke opatrenia, 

− uskutočnené školenie externých hodnotiteľov a následne v mesiaci apríl 2009 boli externými 
hodnotiteľmi vyhodnotené integrované stratégie rozvoja územia prvej výzvy opatrenie 4.1 a 4.3 
PRV SR 2007-2013. 

− workšop zástupcov Slovenskej a Maltskej republiky, ktorého cieľom bolo zadefinovanie 
možnosti spolupráce v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky a medzinárodnej spolupráce 
v rámci prístupu Leader a Národnej siete rozvoja vidieka. Workšop bol zameraný na 
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predstavenie výsledkov, hodnotenie a metódy využívané počas implementácie Programu 
rozvoja vidieka SR 2007-2013, prezentáciu praktických skúsenosti a príkladov z praxe. 

− bilaterálne rokovanie s Českou republikou k problematike LFA a životných podmienok zvierat - 
dvojdňové rokovanie týkajúce sa zmien a zavádzania nových opatrení s Českou republikou, 

− zasadnutia vybraných členov monitorovacieho výboru a skupiny expertov pre lesné 
hospodárstvo v súvislosti s administráciou PRV SR 2007-2013, 

− rokovanie medzi zástupcom EK, riadiacim orgánom a odbornými organizáciami k delimitácii 
znevýhodnených oblastí. Diskutovali o riešeniach možného zaradenia tých oblastí, ktoré by sa 
mohli javiť ako znevýhodnené a vzhľadom na navrhované biofyzikálne kritéria sa zdajú byť 
vylúčené pre nasledujúce programovacie obdobie. 

− v rámci opatrenia Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva prebehlo šesť seminárov zastrešujúcich celé územie SR prostredníctvom MP SR a 
Krajského pozemkového úradu Prešov, Trnava a Bratislava, Košice, Trenčín a Nitra, Žilina, 
Banská Bystrica, 

− zabezpečované hodnotenie projektov opatrenia 1.7, 2.1, 3.1 a 3.4 externými hodnotiteľmi, 

− zabezpečené školenie externých hodnotiteľov pre opatrenie „Obnova a rozvoj obcí“,  

− vykonaný certifikačný audit PPA súvisiaci s PRV SR 2007-2013. 
 
V oblasti štúdií, expertíz a analýz boli: 

− vytvorená Metodika tvorby odhadov finančných požiadaviek Slovenskej republiky pre 
financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka, ktorá slúži orgánu finančného riadenia EPFRV, garantom opatrení PRV SR 
2007-2013 a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ide o podrobný analytický a metodický 
postup, ktorého uplatňovanie umožní spresniť odhady čerpania podpôr v rámci Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 

− manuál pre opatrenia 3.4.1. - Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. - Obnova 
a rozvoj obcí  PRV SR 2007-2013 bol vypracovaný pre konečných prijímateľov a to obce bez 
štatútu mesta nezaradených do pólov rastu. Bol popísaný postup pred podaním Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok z týchto opatrení,   

− analyzovali sa potreby zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb 
subjektmi poľnohospodárstva a lesníctva, ktorý bude poskytovať rady v najdôležitejších 
oblastiach podnikania v pôdohospodárstve, pomáhať farmárom, majiteľom lesa 
a spracovateľom poľnohospodárskych produktov riešiť ich problémy, prispôsobovať proces 
výroby a metódy riadenia požiadavkám a potrebám súčasnosti v súvislosti s PRV SR 2007-2013. 
Hlavným cieľom je poskytovanie poradenských služieb v oblasti správy a optimalizácie 
hospodárenia pôdohospodárskych podnikov a v súlade s právnymi predpismi poskytovanie 
odbornej podpory v priamej nadväznosti na PRV SR 2007-2013, 

− analýza investičných potrieb poľnohospodárov v oblasti predaja z dvora v rámci opatrení 1.1 
Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva - stanovenie východiskových podmienok Riadiaceho orgánu v oblasti podpory 
priamej formy predaja poľnohospodárskych produktov „z dvora“, definovanie a analýza 
kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešné rozšírenie foriem priameho predaja 



Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  
Európa investujúca do vidieckych oblastí 

Výročná správa o pokroku PRV SR 2007-2013 za rok 2009 

141 

poľnohospodárskych produktov a jeho príspevok k plneniu cieľov predmetných opatrení, resp. 
PRV SR 2007 – 2013, analýza investičných potrieb a kvantifikácia záujmu o priamy predaj „z 
dvora“ formou prieskumu u potencionálnych žiadateľov o NFP v rámci predmetných opatrení 
PRV SR 2007 – 2013, analýza legislatívnych požiadaviek na investičné zabezpečenie fariem 
v prípade realizácie predaja z dvora, syntéza hlavných zistení z analýz a návrh možných 
variantov výberových kritérií, 

− analýza investičných potrieb poľnohospodárov v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam - stanovenie východiskových podmienok Riadiaceho 
orgánu v oblasti diverzifikácie poľnohospodárskych činností na nepoľnohospodárske, 
definovanie kľúčových faktorov, ktorými sa dosiahne naplnenie cieľov opatrenia 3.1 
Diverzifikácia, resp. PRV SR 2007-2013, analýza prijatých žiadostí o NFP v rámci 
predchádzajúcich výziev PRV SR 2007-2013 resp. SOP P a RV a prieskum potenciálneho záujmu 
žiadateľov o NFP, syntéza hlavných zistení z analýz a návrh možných variantov hodnotiacich 
kritérií pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, 

− vplyv opatrenia „Podpora znevýhodnených oblastí“ pre rozvoj vidieka za rok 2008 - analýza a 
zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov z EPFRV na opatrenie Platby za znevýhodnené 
prírodné podmienky za rok 2008, hodnotenie počtu subjektov a ich výmery podporenej 
prostredníctvom opatrenia Znevýhodnené oblasti za rok 2008 v členení podľa jednotlivých 
typov znevýhodnených oblastí, hodnotenie vplyvu hospodárenia v podmienkach LFA na 
udržiavanie biodiverzity, poľnohospodárstva s vysokou prírodnou hodnotou a na zabránenie 
opúšťania pôdy, vplyv opatrenia LFA na hospodárske výsledky subjektov pôsobiacich v horších 
prírodných podmienkach a sociálno-ekonomickú situáciu regiónov, posudky žiadostí 
poľnohospodárskych subjektov o prehodnotenie zaradenia poľnohospodárskej pôdy do 
znevýhodnených oblastí, 

− znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti - 
analýza možnosti uplatnenia Európskou komisiou navrhovaných kritérií pre zaradenie pôdy do 
ostatných znevýhodnených oblastí podľa nariadenia 1698/2005, zaradenie poľnohospodárskej 
pôdy do znevýhodnených oblastí na základe navrhovaných kritérií EK pre Ostatné 
znevýhodnené oblasti, resp. na základe kritérií navrhnutých Výskumným ústavom 
pôdoznalectva a ochrany pôdy, 

− agroenvironmentálne indikátory - monitorovanie a hodnotenie efektívnosti 
agroenvironmentálnych opatrení - analýza a zhodnotenie dopadov na základe kvantifikovaných 
cieľov predošlých programových období, komplexné zhodnotenie agroenvironmentálnych 
opatrení v rámci pokračujúcej realizácie osi 2 súvisiacich s ochranou a zlepšením vidieckeho 
životného prostredia, konkrétne závery a odporúčania pre ďalšie obdobie hodnotenia, 

 
V oblasti hodnotenia boli: 

− vykonané následné (ex-post) hodnotenie Sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoja vidieka SR 2004-2006, 

− zabezpečená rozsiahla činnosť v oblasti monitorovania a on-going hodnotenia PRV SR 2007-
2013, v rámci ktorej boli zbierané a riadiacemu orgánu v pravidelných intervaloch odpočtované 
údaje potrebné pre účely hodnotení a správ a bola vypracovaná výročná správa za predošlý 
kalendárny rok a súhrnná správa o činnostiach priebežného hodnotenia PRV SR 2007 - 2013 za 
predošlý kalendárny rok. 
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členenie podľa plánov technickej pomoci 
finančná realizácia aktivít TP (čerpanie 
finančných prostriedkov TP) v € 

č. 
hlavná výdavková 
položka č. vedľajšia výdavková položka 

čerpanie 
prostriedkov TP v 
roku 2009 

kumulatívne 
čerpanie 
prostriedkov TP  
(2007-2015) 

1.a 
prednášky, semináre a školenia 
za účelom propagácie PRV 

0,00 0,00 

1.b konferencie 0,00 0,00 

1.c preklady 0,00 1 307,12 

1.d 
kampane a propagácia v 
médiách 

12 010,36 44 317,34 

1.e ostatná propagácia programu 135 060,68 216 487,46 

1 propagácia programu 

1 propagácia programu celkom 147 071,04 262 111,92 

2.a 
hardvér vrátane operačného 
programu, kancelársky softtvér 

0,00 0,00 

2.b komunikačné zabezpečenie 0,00 0,00 

2.c 
aplikačné programové 
vybavenie, databázový softvér 

4 648 807,68 4 648 807,68 

2.d ostatné vybavenie 0,00 0,00 

2 
technické a materiálne 
vybavenie 

2 
celkovo technické a materiálne 
vybavenie 

4 648 807,68 4 648 807,68 

3 Monitorovací výbor 2 738,19 2 738,19 
3 Monitorovací výbor 

3 celkovo monitorovací výbor 2 738,19 2 738,19 

4.a Refundácia miezd 3 396 465,88 3 396 465,88 

4.b Pracovné cesty 0,00 0,00 

4.c Semináre, školenia a rokovania 366 458,65 367 407,32 

4.d Kontrola na mieste a audit 196 756,96 196 756,96 

4 Riadenie programu 

4 celkovo riadenie programu 3 959 681,49 3 960 630,16 

5 Štúdie, expertízy a analýzy 328 564,32 328 564,32 
5 

Štúdie, expertízy a 
analýzy 5 

celkovo štúdie, expertízy a 
analýzy 

328 564,32 328 564,32 

6 Hodnotenie a správy 296 295,55 296 295,55 
6 Hodnotenie a správy 

6 celkovo hodnotenie a správy 296 295,55 296 295,55 

SPOLU 9 383 158,27 9 499 147,82 
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 5.4  Správa o implementácii opatrenia 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka 

 V nadväznosti na podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Agentúrou pre rozvoj vidieka, ktorá nadobudla platnosť 
a účinnosť dňa 28.10.2008 a po realizácii prvých krokov vedúcich k sfunkčneniu Centrálnej jednotky 
Národnej siete rozvoja vidieka (ďalej ako NSRV), ktorá je v súlade s PRV SR 2007-2013 zriadená v rámci 
štruktúry Agentúry pre rozvoj vidieka, ktoré boli realizované na konci roka 2008, sa od začiatku roka 2009  
začal realizovať ročný pracovný program NSRV na rok 2009, ktorý bol členmi rozhodovacieho výboru pre 
operácie technickej pomoci schválený dňa 24.11.2008.  
 
A. Organizačné zabezpečenie centrálnej jednotky siete 
 Sídlo siete – centrálna jednotka NSRV je začlenená v štruktúre Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre, 
ako samostatné Oddelenie  Národnej siete rozvoja vidieka.   
 
 Jednotka siete - personálne obsadenie: 

− Manažér siete 

− Koordinátor siete/zástupca manažéra 

− Finančný manažér 

− Manažér kancelárie 
Uvedení pracovníci boli vyčlenení z existujúcich zamestnancov Agentúry pre rozvoj vidieka. 
 
Regionálne pracoviská NSRV  
V súlade s PRV SR 2007-2013 a v zmysle schválenej organizačnej štruktúry NSRV bola dňa 5.11. 2008 
Ministerstvom pôdohospodárstva SR zverejnená Výzva na výber regionálnych pracovísk Národnej siete 
rozvoja vidieka SR, ktorej uzávierka bola dňa 15. 1. 2009. V mesiaci február 2009 prebehlo hodnotenie 
predložených žiadostí a výber regionálnych pracovísk a regionálnych koordinátorov pre jednotlivé kraje SR 
(prešovský, košický, banskobystrický, žilinský, trenčiansky, nitriansky a spoločný koordinátor pre trnavský 
a bratislavský kraj). Následne Centrálna jednotka NSRV vypracovala a uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb 
s vybranými organizáciami/firmami a regionálne pracoviská začali svoju činnosť od 1. apríla 2009.  
 
Zoznam regionálnych pracovísk NSRV: 

Regionálne pracovisko Trnava a Bratislava 
Organizácia: Regionálna rozvojová agentúra 
Senica    
Koordinátor: Ing. Jaroslav Barcaj 
Kontaktná adresa: Nám. Oslobodenia 9/21, 905 01 
Senica 
E-mail: barcaj@rras.sk 
www: www.rras.sk  
 

Regionálne pracovisko Banská Bystrica 
Organizácia: OZ Vidiecky parlament 
Banskobystrického kraja  
Koordinátor: Ing. arch. Peter Rusnák 
Kontaktná adresa: Pod Bánošom 80,  
974 11 Banská Bystrica 
E-mail: rusnakbb@mail.t-com.sk 
www: bbvipa.webnode.sk 
 

Regionálne pracovisko Nitra 
Organizácia: Občianske združenie Obviam regio 
Koordinátor: Ing. Michal Strnál 
Kontaktná adresa: Piaristická 2,  
949 01 Nitra 
E-mail: strnal@obviamregio.sk  

Regionálne pracovisko Košice 
Organizácia: RRA Borolo 
Koordinátor: Ing. Viera Mihoková 
Kontaktná adresa: Hellova 2,  
040 11 Košice     
E-mail: mihokova@borolo.sk 
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www: www.obviamregio.sk  www: www.borolo.sk  
 

Regionálne pracovisko Trenčín  
Organizácia: MVL Štefánek, s.r.o. 
Koordinátor: Ing. Andrej Milo 
Kontaktná adresa: Hlavná 1, 
911 05 Trenčín 
E-mail: milo@mvlstefanek.sk   
www: www.mvlstefanek.sk  
 

Regionálne pracovisko Prešov 
Organizácia: Ekoslov Consulting, s.r.o. 
Koordinátor: Ing. Marta Martausová 
Kontaktná adresa: Baštová 44,  
080 01 Prešov     
E-mail: kancelaria@e-consulting.sk 
www: www.e-consulting.sk 
 

Regionálne pracovisko Žilina 
Organizácia: A-projekt n.o. 
Koordinátor: Ing. Ingrid Pavlíková 
Kontaktná adresa: Moyzesova 196,  
033 01 Liptovský Hrádok 
Telefón: 044/5225396, 0918 620 673 
E-mail: ingrid.pavlikova@aprojekt.sk  
www: www.aprojekt.sk 
 

 

 
 
B. Realizácia Ročného pracovného programu NSRV na rok 2009 
 V Ročnom pracovnom programe NSRV boli schválené aktivity realizované na centrálnej úrovni ako aj 
aktivity realizované na úrovni jednotlivých regiónov. Plán a jeho realizáciu uvádzame podľa tohto rozdelenia. 
 
B.1. Úlohy na centrálnej úrovni: 
B.1.1. Zriadenie web stránky  
 Web stránka NSRV je jedným z hlavných komunikačných a propagačných nástrojov NSRV 
s beneficientmi PRV SR 2007-2013. Má za cieľ poskytovať informácie o aktualitách v činnosti NSRV a jej 
regionálnych pracovísk, ako aj o aktualitách v implementácii PRV SR 2007-2013,  pomáhať miestnym akčným 
skupinám pri príprave projektov spolupráce a prenos informácií o činnosti NSRV a implementácii PRV SR 
2007-2013 do zahraničia.  
Realizácia aktivity bola plánovaná v 1. štvrťroku 2009.  
 
Spustenie webovej stránky www.nsrv.sk  1.6. 2009 
 
Od spustenia www stránky je evidovaných  4080 unikátnych prístupov, všetkých prístupov (reloady, kliky, 
atď.) je evidovaných 32385. 
Stránka je v slovenskom a anglickom jazyku, je pravidelne aktualizovaná, sú na nej zverejňované informácie 
o aktivitách NSRV na centrálnej a regionálnej úrovni, novinky pre MAS a verejno-súkromné partnerstvá, 
ponuky na projekty spolupráce, vydania Spravodajcu NSRV, noviny Európskej siete rozvoja vidieka Rural 
News a pod. 
  
B.1.2. Tlačoviny   
 Vydávanie tlačených materiálov je ďalším nástrojom informovania a propagácie činnosti NSRV. 
V roku 2009 bolo plánované vydávanie štvrťročného bulletinu, ktorého úlohou je informovať o činnosti 
NSRV a poskytovať informácie pre beneficientov. Jeho distribúcia bola plánovaná prostredníctvom 
regionálnych pracovísk, prípadne v zahraničí pri účasti zástupcov NSRV na konferenciách a iných 
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medzinárodných podujatiach, preto bolo plánované časť tlačovín vydávať v anglickom jazyku. Ďalším 
plánovaným výstupom aktivity bolo vydávanie  príležitostných letákov k aktuálnym témam podľa potreby 
a požiadaviek beneficientov. Plánovaným prínosom je zahrnutie a informovanie aj tých beneficientov, ktorí 
nevyužívajú iné komunikačné technológie a partnerov v zahraničí. 
 
V roku 2009 boli vydané 2 vydania Spravodajcu NSRV v mesiaci august a december 2009. Boli vydané len 
v slovenskom jazyku, boli distribuované prostredníctvom Centrálnej jednotky NSRV, regionálnych pracovísk 
NSRV, pri príležitosti výstavy Agrokomplex 2009 a na aktivitách regionálnych pracovísk NSRV. Tlačená forma 
Spravodajcu bola zasielané poštou členom NSRV, v elektronickej forme je prístupný na www.nsrv.sk. Nižší 
počet vydaní Spravodajcu bez anglickej verzie a nerealizovanie vydania letákov k aktuálnym témam PRV SR 
2007-2013 bolo spôsobené tým, že činnosť regionálnych pracovísk začala až v 2. štvrťroku 2009, bol 
oneskorený výber a podpisovanie zmlúv miestnych akčných skupín ako aj oneskorenie vyhodnocovania, 
prípadne zrušenie výziev v rámci Osi 3. 
 
Vydané 1. číslo Spravodajcu NSRV  15.8. 2009 
Vydané 2. číslo Spravodajcu NSRV 15.12. 2009 
 
B.1.3. Propagačné predmety    
 Návrh loga NSRV, príprava a výroba propagačných predmetov propagujúcich PRV SR 2007-2013 
a NSRV (perá, tašky, nálepky, kalendáre, a pod.).  
Logo Národnej siete rozvoja vidieka v slovenskom a anglickom jazyku je používané na všetkých 
dokumentoch, materiáloch, aktivitách a pod., ktoré sú realizované tak Centrálnou jednotkou NSRV, ako aj 
regionálnymi pracoviskami NSRV. 
 

          
 
Propagačné predmety sú používané na propagáciu NSRV, sú poskytované účastníkom aktivít realizovaných 
NSRV, partnerom. 
 
B.1.4. Účasť na výstavách     
 Účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, propagácia činnosti NSRV, 
sprievodný program na konferenciách organizovaných MP SR, NSRV, Európskou sieťou rozvoja vidieka, 
prípadne partnerskými národnými sieťami. Prínosom tejto aktivity bude oboznámenie širokej verejnosti 
s aktivitami, fungovaním a výsledkami práce NSRV. 
 
V roku 2009 bola zrealizovaná účasť NSRV na 36. poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 
2009, ktorá sa konala v dňoch 20.8. – 23.8.2009. V priestoroch pavilónu M1 sa prvýkrát prezentovala 
Národná sieť rozvoja vidieka, ktorá vo svojej expozícii prostredníctvom informačných panelov a 
propagačných materiálov predstavila činnosť svojej Centrálnej jednotky a regionálnych pracovísk, ako i 
zoznam schválených Miestnych akčných skupín. Informácie návštevníkom expozície boli poskytované i 
prostredníctvom pracovníkov Centrálnej jednotky NSRV. 
 
Výstava Agrokomplex 2009  19.- 23.8. 2009 
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B.1.5.  Účasť na zasadnutiach Európskej siete rozvoja vidieka a podvýboru pre LEADER  
 Na základe Rozhodnutie Európskej komisie č. 2008/168/EC, ktoré stanovuje organizačnú štruktúru 
Európskej siete rozvoja vidieka je každá Národná sieť rozvoja vidieka povinná delegovať 1 zástupcu do 
koordinačného výboru Európskej siete rozvoja vidieka a 1 zástupcu do podvýboru pre Leader. Zasadnutia sú 
organizované Kontaktným bodom Európskej siete rozvoja vidieka. Prínosom účasti na zasadnutiach výborov 
bude získavanie nových informácií o implementácii NSRV a prístupu Leader v partnerských krajinách, 
riešenie problémov a získavanie informácií o práci iných národných sietí a získavanie nových impulzov pre 
skvalitnenie činnosti NSRV a implementácie prístupu Leader.  
 

Zasadnutie Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD), Praha  12.-13.2. 2009  
Seminár Kontaktného bodu ENRD Budovanie kapacít, Brusel  30. - 31.3. 2009 
Zasadnutie Európskej siete pre rozvoj vidieka, Brusel  1.4. 2009 
Zasadnutie podvýboru pre LEADER Brusel  28.4. 2009 
Zasadnutie Európskej siete pre rozvoj vidieka, Brusel  29.4. 2009 
Zasadnutie Koordinačného výboru ENRD Brusel  19.5. 2009 
Zasadnutie Podvýboru pre Leader ENRD, Brusel 25.11.2009 
Zasadnutie Koordinačného výboru Európskej siete rozvoja vidieka, Brusel 9.12.2009 
7. stretnutie národných sietí rozvoja vidieka – Kontaktný bod Európskej siete 
rozvoja vidieka, Brusel 

10.12.2009 

 
B.1.6. Národná konferencia a Národná konferencia pre LEADER  
 Realizácia aktivít bola plánovaná na 2. a 4. štvrťrok 2009. Z dôvodu oneskoreného začiatku činnosti 
regionálnych pracovísk a oneskoreného ukončenia výberu miestnych akčných skupín a začatia ich činnosti 
po doručení Rozhodnutia o udelení Štatútu MAS v auguste 2009 boli tieto dve aktivity spojené a bola 
v dňoch 21.-22.9.2009 zrealizovaná medzinárodná konferencia, ktorá spájala obidve plánované  témy. 
 
Medzinárodná konferencia mala dva hlavné ciele: za účasti predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva 
SR, zástupcov Európskej komisie a Európskej siete rozvoja vidieka, zástupcov ďalších rezortov, 
zainteresovaných strán v oblasti rozvoja vidieka na miestnej, regionálnej, národnej úrovni, predstaviteľov 
Miestnych akčných skupín zo Slovenska a členských štátov EÚ 

− Predstaviť Národnú sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jej ciele a aktivity, ktoré sú úzko 
späté so zlepšovaním riadenia, mobilizáciou vidieckych aktérov a zdrojov vo vidieckych 
oblastiach a zároveň poukázať aj na dopady a vplyv implementácie národných sieti rozvoja 
vidieka členských štátov EÚ a vytvorenie spolupráce v rámci Európskej siete rozvoja vidieka. 

− Predstaviť prístup LEADER v rámci osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorý sa v 
Slovenskej republike implementuje po prvý krát. Preto sa medzinárodná konferencia zamerala 
na prezentáciu základnej úlohy prístupu LEADER v rozvoji vidieka, na získanie skúsenosti a 
poznatkov z implementácie osi 4 Leader v členských krajinách EÚ   

 
Na konferencii sa zúčastnilo 120 účastníkov z celého Slovenska ako aj zahraniční účastníci a hostia 
zastupujúci Európsku komisiu, Európsku sieť rozvoja vidieka, Európske Leader združenie pre rozvoj vidieka, 
Ministerstvo zemědělství Českej republiky, českú Národní síť MAS, zástupcovia MAS z Estónska, za slovenskú 
stranu prezentujúci a hostia zastupujúci Úrad vlády SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR – SAŽP.  
Na konferencii boli regionálnymi koordinátormi NSRV predstavené verejno-súkromné partnerstvá, ktoré boli 
vybraté v rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 
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Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, a 
ktorým bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny. V rámci diskusie odznelo veľa podnetných myšlienok na 
aktivity, ktoré by mohla realizovať NSRV v budúcnosti pre verejno-súkromné partnerstvá a miestne akčné 
skupiny. 
 
Medzinárodná konferencia „Národná sieť rozvoja vidieka – spájanie 
aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka“, Senec 

21.-22.9.2009 

 
B.1.7. Stretnutia tímu  
 Stretnutia tímu Jednotky NSRV s pracovníkmi regionálnych pracovísk boli plánované 1x mesačne za 
účelom plánovania a koordinácie realizácie Ročného pracovného programu NSRV.  
 
Účelom uvedenej aktivity je vytvorenie úzkych pracovných vzťahov a kontaktov medzi jednotlivými 
pracoviskami NSRV. Na jednotlivých stretnutiach boli riešené aktuálne otázky implementácie prvkov 
ročného pracovného programu, ich plánovanie a koordinácia. Prínosom je efektívna práca jednotlivých 
zložiek NSRV, vzájomná informovanosť, možnosť efektívnejšieho riešenia vzniknutých problémov a tímová  
práca. 
 
Pravidelné stretnutia Tímu NSRV (regionálne pracoviská NSRV, 
pracovníci Centrálnej jednotky NSRV, zástupcovia MP SR) 

27.3. Nitra 
24.4. Liptovský Hrádok 
29.5. Nitra 
25.6. Prešov 
22.9. Senec 
29.10. Košice 
17.- 18.12. Dudince  

 
B.1.8. Účasť na medzinárodných konferenciách  
 Účasť zástupcov NSRV a zástupcov MAS, ktorým bol RO udelený štatút MAS na konferenciách 
organizovaných Európskou komisiou, Európskou sieťou rozvoja vidieka, prípadne partnerskými národnými 
sieťami na témy súvisiace s EPFRV. Prínosom je okrem získavania nových informácií a nadväzovania 
kontaktov aj pomoc MAS pri príprave projektov spolupráce a prenos informácií o činnosti NSRV 
a implementácii PRV SR 2007-2013 do zahraničia. 
 
1. Medzinárodné fórum Spolupráca v rozvoji vidieka, Sevilla 
Španielsko  

8. - 10.6. 2009 

Konferencia Venkov 2009, Holešov, Česká republika (regionálny 
koordinátor Nitra) 

18.-19.11. 2009 

 
B.1.9. Nadväzovanie spolupráce s národnými sieťami v rámci EÚ  
 Organizácia a realizácia zahraničných pracovných a študijných ciest pre zástupcov NSRV a zástupcov 
MAS, ktorým bol RO udelený štatút MAS. Prínosom je sprostredkovanie kontaktu pre MAS s partnerskými 
organizáciami v zahraničí pre prípravu projektov spolupráce a vytvorenie priamych kontaktov s partnerskými 
národnými sieťami rozvoja vidieka. 
V roku 2009 boli Centrálnou jednotkou NSRV zabezpečované stretnutia s partnermi na území Slovenska. 
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Stretnutie so zástupcami Európskej hodnotiacej siete rozvoja vidieka 
V rámci misie expertov Európskej hodnotiacej komisie do ČR, SR, a Rakúska bolo uskutočnené stretnutie 
zástupcov NSRV, regionálnych koordinátorov a expertov Európskej hodnotiacej siete.  
Ciele misie: 
1. Diskusia o úlohách a pracovnom programe hodnotiacej siete a možnosti na posilnenie spolupráce 
2. Identifikácia potrieb hodnotenia 
3. Šírenie príkladov dobrej praxe 
 
Medzinárodný workšop „Prínos implementácie Programu rozvoja vidieka v rámci vidieckej turistiky, 
agroturistiky, podnikov ekologického poľnohospodárstva, Leadru a dopady a vplyv implementácie 
národných sietí rozvoja vidieka“ 
Medzinárodný workšop sa uskutočnil v termíne 16. - 23.8.2009. Slovenskú republiku navštívila 11-členná 
delegácia z Malty. Členmi delegácie boli zástupcovia Ministerstva pre zdroje a vidiecke záležitosti, 
poľnohospodárskej univerzity, samosprávy, podnikatelia a členovia partnerstva pripravujúceho sa na 
implementáciu prístupu Leader. Cieľom pobytu maltskej delegácie bolo získať informácie o slovenskom 
poľnohospodárstve, rozvoji vidieka, budovaní partnerstiev, implementácie prístupu Leader, možnosti 
nadviazania spolupráce v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a spoločných medzinárodných 
projektov so slovenskými miestnymi akčnými skupinami v rámci implementácie prístupu Leader a Národnej 
siete rozvoja vidieka. 
 
Seminár Možnosti spolupráce s MAS z Fínska 
Z fínskej strany sa seminára zúčastnili zástupcovia miestnych akčných skupín, zástupcovia Národnej siete 
rozvoja vidieka, Ministerstva poľnohospodárstva, Platobnej agentúry a regionálnych poradenských agentúr. 
Za slovenskú stranu sa zúčastnili zástupcovia Národnej siete rozvoja vidieka, Ministerstva pôdohospodárstva 
SR a schválených miestnych akčných skupín z trnavského a nitrianskeho kraja. Cieľom seminára bolo 
nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi, ktorí majú s prístupom Leader a realizáciou projektov 
spolupráce viacročné skúsenosti, predstavenie možností spolupráce so slovenskými MAS. 
 
Návšteva zástupcov verejno-súkromného partnerstva (potenciálnej Miestnej akčnej skupiny) Obščina 
Sredec z Bulharska 
Pracovné stretnutie pracovníkov Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka s 12-člennou skupinou 
zástupcov verejno-súkromného partnerstva Obščina Sredec, okres Burgas z Bulharska. Návšteva sa 
uskutočnila v rámci študijnej cesty bulharskej skupiny na Slovensko, ktorá mala za cieľ pomôcť im pri 
vypracovaní stratégie rozvoja územia, ktorú pripravujú v rámci realizácie projektu financovaného z 
bulharského Programu rozvoja vidieka, skontaktovaní sa s partnerskými organizáciami na Slovensku a 
nájdení potenciálnych kontaktov na prípravu a realizáciu projektov spolupráce v prípade schválenia a 
implementácie stratégie. 
 
Stretnutie s o zástupcami Európskej hodnotiacej siete, Bratislava  1.7. 2009
Workšop  Program rozvoja vidieka a možnosti spolupráce MAS –
delegácia z Malty, SR  

17.8. - 23.8. 2009

Seminár Možnosti spolupráce s MAS z Fínska,  delegácia zástupcov RO, 
PA, MAS a NSRV, Šamorín  

14.9. 2009

Stretnutie so zástupcami verejno-súkromného partnerstva Obščina 
Sredec (Bulharsko), Nitra 

8.12. 2009
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B.1.10. Propagácia a šírenie informácií o NSRV a PRV SR 2007-2013 prostredníctvom médií, konferencií, 
Internetu, členstvo v NSRV 
Informácie o NSRV a možnostiach spolupráce – rozhovor pre Regionálnu TV 
Galanta, Dunajská  Streda 

14.9.2009

Informácie o NSRV v programe Fórum TV 13 Banská Bystrica 8.10. 2009
Úvodník – Informácie o jednotlivých krajinách, PRV SR 2007 - 2013, NSRV 
a Leader – Rural News ENRD Contact Point Brusel  

November 2009

Príprava formulára pre „Vizitky MAS“ – informácie o jednotlivých MAS na 
www.nsrv.sk 

01.12.09

 
Členstvo v Národnej sieti rozvoja vidieka 
Cieľová skupina NSRV 

− beneficienti PRV SR 2007-2013,  

− profesionálne a záujmové  zväzy, združenia, komory, iné organizácie, ktoré  nie sú priamymi 
beneficientmi programu, ale  združujú beneficientov na miestnej, regionálnej, národnej úrovni 

 
Aktivity, dokumenty, informácie sú prístupné všetkým. Členstvo je bezplatné a otvorené všetkým 
záujemcom. Registrovaným členom sú zasielané informácie o pripravovaných podujatiach, novinkách v 
činnosti NSRV a na web stránke, Spravodajca NSRV v tlačenej podobe. Do 31.12 2009 sa za člena NSRV 
prihlásilo 331 členov. 
 
B.2. Úlohy na regionálnej úrovni: 
B.2.1. Tematické regionálne workšopy  
 Jednotlivé regionálne pracoviská NSRV (7) mali naplánované zrealizovať 3 workšopy ročne. Témy 
workšopov boli zamerané na problematiku implementácie PRV SR 2007-2013 podľa požiadaviek 
jednotlivých regiónov, ktoré vyplynuli z aktivity Zber a poskytovanie informácií. Prínosom realizácie aktivity 
je kvalitnejšia príprava beneficientov na čerpanie prostriedkov programu ako aj získanie spätnej väzby pre 
RO a NSRV z najnižšej možnej úrovne. 
Zoznam zrealizovaných aktivít jednotlivými Regionálnymi pracoviskami NSRV je uvedený v kapitole B.2.4.  
 
B.2.2. Regionálne workšopy pre LEADER 
 Jednotlivé regionálne pracoviská NSRV (7) mali naplánované zrealizovať 2 workšopy ročne. Témy 
workšopov boli zamerané na problematiku implementácie Osi 4 LEADER a Osi 3, opatrenie 3.5. PRV SR 
2007-2013 podľa požiadaviek jednotlivých regiónov, ktoré vyplynuli z aktivity Zber a poskytovanie 
informácií. Prínosom realizácie aktivity je skvalitnenie implementácie Osi 4 ako aj získanie spätnej väzby pre 
RO a NSRV z najnižšej možnej úrovne. 
 
Po prvých skúsenostiach s organizáciou workšopov (B.2.1. a B.2.2.) na regionálnej úrovni (plánovali väčší 
počet účastníkov, skutočná účasť bola oveľa nižšia) pristúpili regionálni koordinátori k organizovaniu 
väčšieho počtu aktivít s menším plánovaným počtom účastníkov. Spolu sa na všetkých aktivitách 
organizovaných Regionálnymi pracoviskami NSRV zúčastnilo 1855 účastníkov. 
Zoznam zrealizovaných aktivít jednotlivými Regionálnymi pracoviskami NSRV je uvedený v kapitole B.2.4. 
 
B.2.3. Zber a poskytovanie informácií, činnosť kontaktného bodu 
 Aktivita zahŕňa náklady na zber a poskytovanie základných informácií o implementácii PRV SR 2007-
2013, zber podkladov pre vydanie bulletinu,  prieskum potrieb na vzdelávacie a informačné aktivity 
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v jednotlivých regiónoch, zber príkladov dobrej praxe pri realizácii PRV SR 2007-2013. Aktivita sa  realizovala 
priebežne počas celého obdobia jednotlivými regionálnymi pracoviskami NSRV. Náklady na realizáciu tejto 
aktivity pokrývali náklady jednotlivých regionálnych pracovísk. Prínosom sú flexibilné a cielené workšopy 
zamerané na aktuálne témy a reálne potreby daného regiónu. 
V roku 2009 sa uvedená aktivita zamerala hlavne na informovanie širokej verejnosti o úlohách a činnosti 
NSRV, tvorbu databáz beneficientov PRV SR 2007-2013, získavanie členov NSRV, zisťovanie potrieb 
a požiadaviek na aktivity NSRV. 
 
B.2.4. Zrealizované aktivity Regionálnych pracovísk NSRV od 1.4. – 31.12.2009 
Regionálne pracovisko Trnava a Bratislava 

 Úvodná regionálna konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR (19.5.2009, Jablonica) 
 Tematický workšop k implementácií schválených integrovaných stratégií LEADER (14.9.2009, 

Ohrady, Šamorín) 
 
Regionálne pracovisko Nitra 

 Príprava a implementácia rozvojových projektov obcí mimo pólov rastu v rámci opatrení 
programu rozvoja vidieka SR (26.5.2009, Levice) 

 Národná sieť rozvoja vidieka SR, Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  „Spájame aktérov 
rozvoja vidieka“ (5.8.2009, Nitra) 

 Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 ako nástroj podpory poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieckeho cestovného ruchu (18.8.2009, Žitavany) 

 Prístup LEADER ako nástroj rozvoja vidieka v Nitrianskom kraji (28.10.2009, Mojmírovce) 
 Implementácia projektov v obciach mimo pólov rastu v rámci opatrení programu rozvoja vidieka 

SR 2007 – 2013 (1.12.2009, Nový Tekov) 
 Implementácia projektov v obciach mimo pólov rastu v rámci opatrení programu rozvoja vidieka 

SR 2007 – 2013 (2.12.2009, Nitra) 
 Vypracovanie a vydanie Príručky pre správnu implementáciu projektov skupiny opatrení 3.4. 

z PRV SR 2007-2013 (december 2009) 
Regionálne pracovisko Trenčín 

 Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka a regionálneho pracoviska NSRV (21.5.2009, 
Trenčianske Stankovce)  

 Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka a regionálneho pracoviska NSRV (3.6.2009, 
Nemšová)  

 Možnosti príjmov vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom vidieckeho cestovného ruchu 
(9.6.2009, Košariská) 

 Regionálny workšop pre LEADER I (10.7.2009, Trenčín) 
 Regionálny workšop pre verejno-súkromné partnerstvá pripravujúce sa na 2. výzvu 

Implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia I. (15.10.2009, Kľak) 
 Regionálny workšop pre LEADER II (19.11.2009, Trenčianske Teplice) 
 Vidiecky cestovný ruch (1.12.2009, Bojnice) 
 Regionálny workšop pre verejno-súkromné partnerstvá pripravujúce sa na 2. výzvu 

Implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia II. (8.12.2009, Klátová Nová Ves) 
 Tematický seminár pre poľnohospodárov (10. – 11.12.2009, Podkylava) 
 Tematický seminár pre obce (15.12.2009, Nemšová) 

Regionálne pracovisko Žilina 
 Úvodný workšop k predstaveniu Národnej siete rozvoja vidieka, jej cieľov, aktivít a činnosti 

(16.6.2009, Žilina) 
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 Úvodný workšop k predstaveniu Národnej siete rozvoja vidieka, jej cieľov, aktivít a činnosti 
(18.6.2009, Ružomberok) 

 Tematický seminár LEADER 1 (7.7.2009, Mýto pod Ďumbierom) 
 Tematický seminár využitie lesníckych certifikačných systémov v rámci PRV SR 2007-2013 

(14.7.2009, Liptovský Hrádok) 
  Tematický seminár k pripravovanej výzve na predkladanie integrovaných rozvojových stratégií 

v rámci osi 4 (9.9.2009, Martin) 
 Tematický seminár LEADER 1 pre podporenú MAS Horný Liptov (18.9.2009, Vyšná Boca) 
 Podpora lesného hospodárstva v roku 2009 (aktuálna výzva číslo 2009/PRV/13 pre opatrenie 2.1 

Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení a Národný 
lesnícky program – prehľad cieľov a priorít) (29.9.2009, Žilina) 

 Výmena skúseností s budovaním cyklotrás medzi podporenými MAS na Slovensku (23.11.2009, 
Závažná Poruba) 

 Informačný seminár pre verejno-súkromné partnerstvá pripravujúce stratégiu do výzvy PRV SR 
2007 -  2013 opatrenia 4.1 a 4.3 (1.12.2009, Dolný Kubín) 

 Informačné stretnutie k aktuálnej výzve: opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj 
(7.12.2009, Kráľova Lehota) 

 Informačný seminár pre verejno-súkromné partnerstvá pripravujúce stratégiu do výzvy PRV SR 
2007 - 2013 opatrenia 4.1 a 4.3 (10.12.2009, Martin) 

 Informačné stretnutie k aktuálnej výzve: opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj 
(11.12.2009, Oravský Podzámok) 

 Informačné stretnutie k aktuálnej výzve: opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj 
(11.12.2009, Turčianske Teplice) 

 
Regionálne pracovisko Banská Bystrica 

 Tematický seminár k  PRV SR 2007 - 2013 a NSRV (15.4.2009, Veľká Ves) 
 Tematický seminár k  PRV SR 2007 - 2013 a NSRV (22.4.2009, Prenčov) 
 Tematický seminár k  PRV SR 2007 - 2013 a NSRV (29.4.2009, Hrachovo) 
 Tematický seminár k  PRV SR 2007 - 2013 a NSRV (20.5.2009, B. Bystrica) 
 Tematický seminár pre obce mimo pólov rastu (27. – 28.5.2009, Prenčov, Žibritov) 
 Tematický seminár LEADER 1 (7.7.2009, Mýto pod Ďumbierom) 
 Tematický seminár LEADER 1 (9.9.2009, Teplý Vrch) 
 Vidiecky cestovný ruch v horských a podhorských oblastiach (8. –9.10.2009, Kokava nad 

Rimavicou) 
 Predaj z dvora (11.11.2009, Hriňová) 
 Tematický seminár LEADER 2 (3. – 4.12.2009, Radzovce) 
 Príprava a vydanie Infobulletinu Rozvoj vidieka v banskobystrickom kraji 2009 (december 2009) 

 
Regionálne pracovisko Košice 

 Národná sieť rozvoja vidieka SR a Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (16. – 17.4.2009, 
Ždaňa) 

 Možnosti diverzifikácie poľnohospodárskej výroby v záujme rozvoja vidieka, vidieckych aktivít 
a agroturistiky (23. – 24.7.2009, Zemplínska Šírava, Malá Tŕňa) 

 Rozvoj vidieckych regiónov Košického kraja prostredníctvom iniciatívy LEADER (8.10.2009, 
Ždaňa) 

 Putovné aktivity do mikroregiónov východného Slovenska s dôrazom na najvýchodnejšie okresy 
KSK (3.11.2009, Jasov) 
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 Putovné aktivity do mikroregiónov východného Slovenska s dôrazom na najvýchodnejšie okresy 
KSK (4.11.2009, Ždaňa) 

 Putovné aktivity do mikroregiónov východného Slovenska s dôrazom na najvýchodnejšie okresy 
KSK (9.11.2009, Sirník) 

 LEADER - Partnerské vzťahy a príprava integrovaných stratégií (19. – 20.11.2009, Domica Hotel) 
 Implementácia projektov v rámci skupiny opatrení 3.4 PRV SR 2007 – 2013 (2.12.2009, Pača) 
 Implementácia projektov v rámci skupiny opatrení 3.4 PRV SR 2007 – 2013 (3.12.2009, Hriadky) 
 Implementácia projektov v rámci skupiny opatrení 3.4 PRV SR 2007 – 2013 (4.12.2009, 

Žakarovce) 
 
Regionálne pracovisko Prešov 

 Regionálne pracovisko NSRV v Prešove sa predstavuje (25.5.2009, Prešov) 
 Regionálne pracovisko NSRV v Prešove sa predstavuje (26.5.2009, Prešov) 
 Regionálne pracovisko NSRV v Prešove sa predstavuje (27.5.2009, Prešov) 
 Budovanie partnerstiev v Prešovskom samosprávnom kraji (24.6.2009, Stebnícka Huta) 
 Informačný seminár „Aktuálne vyhlásené a pripravované výzvy z Programu rozvoja vidieka 

/PRV/ (4.9.2009, Prešov) 
 Formovanie Miestnej akčnej skupiny (MAS) a Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) 

(4.9.2009, Prešov) 
 Formovanie Miestnej akčnej skupiny (MAS) a Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) 

(10.9.2009, Šarišská Trstená) 
 Formovanie Miestnej akčnej skupiny (MAS) a Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) 

(17.9.2009, Zborov) 
 Implementácia a finančné riadenie projektov v rámci opatrení Osi 3 – 3.4.1 a 3.4.2 - Obnova a 

rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb (11.12.2009, Stebnícka Huta) 
 
C. Ročný pracovný program Národnej siete rozvoja vidieka na rok 2010 
 Ročný pracovný program NSRV bol vypracovaný na základe výsledkov a skúseností nadobudnutých 
počas prvého roku činnosti a požiadaviek beneficientov PRV SR 2007-2013. 
Ročný pracovný program NSRV bola schválený Rozhodovacím výborom pre operácie technickej pomoci dňa 
21.12.2009. 
 
V roku 2010 bude kladený dôraz na udržiavanie kontaktov s členmi NSRV, rozširovanie počtu členov, 
distribúciu aktuálnych informácií, prenos informácií z úrovne Európskej siete rozvoja vidieka, Riadiaceho 
orgánu PRV SR 2007-2013, zabezpečovaniu spätnej väzby, výmenu skúseností, podporu nadväzovania 
kontaktov pre národnú a nadnárodnú spoluprácu, zber a prezentáciu príkladov dobrej praxe v procese 
implementácie PRV SR 2007-2013 tak na národnej ako aj na regionálnej úrovni prostredníctvom rôznych 
informačných kanálov (tlačoviny, výstavy, médiá). Ročný pracovný program aktivít NSRV sa skladá z výdavkov 
na prevádzkové náklady a z výdavkov na realizáciu akčného plánu NSRV. 
 
Aktivity sú rozdelené do 4 základných kategórií, ktoré zahŕňajú čiastkové aktivity: 

Vzdelávacie a informačné aktivity 

- Vzdelávacie a informačné aktivity na centrálnej úrovni 
- Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni 

Propagácia NSRV 

- Údržba web stránky 
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- Propagačné predmety 
- Účasť na výstavách 
- Tlačoviny  
- Propagácia prostredníctvom médií (rozhlas, TV) 

Zber a poskytovanie informácií, činnosť kontaktného bodu 

Národná a nadnárodná spolupráca 

- Účasť na zasadnutiach Európskej siete rozvoja vidieka, koordinačného výboru  Európskej siete 
rozvoja vidieka a podvýboru pre LEADER 

- Účasť na medzinárodných konferenciách 
- Stretnutia tímu 
- Národná a nadnárodná spolupráca (regionálne pracoviská) 
- Národná a nadnárodná spolupráca (centrálna úroveň) 

 
C.1. Ročný pracovný program Regionálnych pracovísk NSRV na rok 2010 
 Návrh ročného pracovného programu regionálnych pracovísk NSRV bol vypracovaný na základe 
návrhov jednotlivých regionálnych pracovísk predložených Centrálnej jednotke NSRV. Následne bol 
prerokovaný a schválený na stretnutí regionálnych Koordinátorov NSRV dňa 29.10.2009 v Košiciach. 
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Každé regionálne pracovisko bude povinné zrealizovať minimálne jednu aktivitu z kategórie aktivít č. 2 a 3 
a zároveň bude povinné zrealizovať preddefinované aktivity v kategórii aktivít č. 4.  

 
C.2. Ročný pracovný programu Centrálnej jednotky NSRV na rok 2010 
 Centrálna jednotka NSRV sa bude v roku 2010 venovať hlavne koordinácii aktivít plánovaných 
a realizovaných na regionálnej úrovni, udržiavanie kontaktov s členmi NSRV, rozširovanie počtu členov, 
distribúciu aktuálnych informácií, získavaniu a sprostredkovaniu kontaktov pre národnú a nadnárodnú 

 Kategória aktivít Stručný popis aktivity 

1 Zber a poskytovanie informácií  

2 Vzdelávacie a informačné aktivity  

 
− Vzdelávacie a informačné aktivity 

na regionálnej úrovni 
Stretnutia zamerané na aktuálne otázky PRV SR 2007-2013,  počet 
aktivít nie je stanovený,  minimálny počet účastníkov aktivity 15 

3 Národná a nadnárodná spolupráca  

 

− Výmena skúseností s 
implementáciou PRV SR 2007-2013 
v rámci SR na úrovni regiónov 

Organizácia a pokrytie výdavkov na zabezpečenie stretnutí 
beneficientov PRV SR 2007-2013 v rámci SR zamerané na výmenu 
skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 a nadväzovanie 
národnej spolupráce  

 

− Stretnutia so zahraničnými 
partnermi v SR 

Organizácia a pokrytie výdavkov na stretnutia s beneficientmi 
EPFRV, miestnymi akčnými skupinami a zástupcami národných 
sietí z členských štátov EÚ zamerané na výmenu skúseností 
a nadväzovanie nadnárodnej spolupráce v súlade s cieľmi PRV SR 
2007-2013. 

 

− Odborné exkurzie do zahraničia  
zamerané na témy PRV SR 2007-
2013 

Odborné exkurzie organizované RP NSRV hlavne do susedných 
krajín pre beneficientov PRV SR 2007-2013, zástupcov MAS, 
zástupcov verejno-súkromných partnerstiev pracujúcich na 
princípoch prístupu Leader a členov NSRV zamerané na témy PRV 
SR 2007-2013 a nadväzovanie nadnárodnej spolupráce. Minimálny 
počet účastníkov odbornej exkurzie 15.  

 

− Účasť regionálneho koordinátora 
NSRV na medzinárodných 
podujatiach organizovaných 
Európskou sieťou pre rozvoj vidieka 
a/alebo národnými  vidieckymi 
sieťami iných členských štátov EÚ 

 

4 Propagácia  

 

− Výstavy – účasť na výstave 
Agrokomplex 

Zabezpečenie propagácie regionálneho pracoviska a projektov 
realizovaných v rámci príslušného regiónu na výstave AX 2010 
(povinná aktivita). Účasť na regionálnych výstavách zameraných na 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 

 

− Publikácie 

Príprava obsahovej náplne Spravodajcu NSRV -  informácie 
z regiónov o činnosti RP NSRV, informácie o jednotlivých MAS, o 
členoch NSRV. 7 čísel Spravodajcu/rok = 1 číslo/1 RP (povinná 
aktivita). Informačné publikácie k implementácii PRV SR 2007-
2013.  

 

− Rozhlas/TV (Slovenský rozhlas, 
Slovenská televízia) 

Príprava a vysielanie (vysielací čas) príspevkov z regiónu z činnosti 
RP NSRV, MAS, členov NSRV (povinná aktivita). Príprava 
a vysielanie príspevkov z regiónu z  činnosti RP NSRV, MAS, členov 
NSRV v iných programoch regionálnych médií. 
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spoluprácu, prenosu informácií z úrovne Európskej siete rozvoja vidieka, Riadiaceho orgánu PRV SR 2007-
2013, zabezpečovaniu spätnej väzby, zber a propagácia príkladov dobrej praxe v procese implementácie PRV 
SR 2007-2013 prostredníctvom rôznych informačných kanálov (tlačoviny, výstavy, médiá) 
 
 

 
 
 
 

Kategória aktivít Stručný popis aktivity 
Vzdelávacie a informačné aktivity   

− Vzdelávacie a informačné aktivity 
na centrálnej úrovni 

Podujatia zamerané na informovanie o priebehu 
implementácie PRV SR 2007-2013, prezentáciu činnosti NSRV, 
členov NSRV 

Národná a nadnárodná spolupráca  

− Národná a nadnárodná 
spolupráca na centrálnej úrovni 

Odborné exkurzie organizované Centrálnou jednotkou NSRV 
do členských krajín EÚ pre beneficientov PRV SR 2007-2013, 
zástupcov MAS, zástupcov verejno-súkromných partnerstiev 
pracujúcich na princípoch prístupu Leader, členov NSRV 
a zástupcov Riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry zamerané na témy PRV SR 2007-2013 a nadväzovanie 
nadnárodnej spolupráce.  
Účasť pracovníkov Centrálnej jednotky NSRV na podujatiach 
organizovaných za účelom nadväzovania spolupráce medzi 
národnými vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ. 

− Účasť na zasadnutiach Európskej 
siete rozvoja vidieka, 
koordinačného výboru  Európskej 
siete rozvoja vidieka a podvýboru 
pre LEADER  

Výdavky spojené s účasťou na zasadnutiach Európskej siete 
rozvoja vidieka, koordinačného výboru  Európskej siete rozvoja 
vidieka a podvýboru pre LEADER 

− Účasť na medzinárodných 
konferenciách  

Účasť na medzinárodných konferenciách zameraných na 
problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 

− Stretnutia tímu 
Stretnutia pracovníkov Centrálnej jednotky NSRV 
s regionálnymi pracoviskami 1x mesačne 

Propagácia  
− Údržba  web stránky Údržba a aktualizácia web stránky  
−  Propagačné predmety Príprava a výroba propagačných predmetov NSRV 
−  Účasť na výstavách Zabezpečenie propagácie NSRV na výstave AX 2010. Výdavky 

spojené so zabezpečením a účasťou na výstave. 
−  Tlačoviny  Príprava obsahovej náplne Spravodajcu NSRV, tlač 7 čísel 

Spravodajcu/rok. Príprava a tlač informačných materiálov 
k implementácii PRV SR 2007-2013 

− Propagácia prostredníctvom 
médií (rozhlas, TV) 

Príprava a vysielanie (vysielací čas) príspevkov z činnosti NSRV, 
prezentácia príkladov dobrej praxe z implementácie PRV SR 
2007-2013.
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Členenie podľa čl. 68, ods. 2 nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 

čerpanie 
prostriedkov v roku 
2009 

kumulatívne 
čerpanie 
prostriedkov 
(2007-2015) 

Prevádzka 148 806,50 148 806,50 

Akčný plán 248 768,67 248 768,67 

Národná sieť rozvoja 
vidieka 

celkovo Národná sieť rozvoja vidieka 397 575,17 397 575,17 

Zdroj: MP SR 

 5.5  Publicita programu (Čl. 76 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005) 

 V nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 čl. 76 „Informovanie a propagácia“ sa uvádza, že členské štáty 
propagujú národné strategické plány, programy rozvoja vidieka a príspevok Spoločenstva a poskytujú o nich 
informácie. Tieto informácie sú určené pre širokú verejnosť.  
 
Za propagáciu programu zodpovedá jeho RO, ktorým je MP SR, zodpovedný za realizáciu PRV SR 2007 – 
2013 a za súlad s požiadavkami informovanosti a publicity. V zmysle ustanovení tohto nariadenia sa na 
informovaní a publicite spolupodieľa aj PPA. Samostatné povinnosti zakotvené v zmluve o NFP má aj 
konečný beneficient, predovšetkým označenie predmetu projektu propagačným plagátom, či samolepkou.  
 
Komunikačný plán 
V komunikačnom pláne, ktorý tvorí prílohu I PRV SR 2007 – 2013, sú rozpracované opatrenia pre 
informovanie a publicitu. Cieľom opatrení pre informovanie a publicitu je informovať potenciálnych a 
konečných prijímateľov o príležitostiach, ktoré poskytuje spoločná pomoc z Európskej únie a z členských 
štátov. Informácie určené pre širokú verejnosť majú za úlohu informovať o úlohe, ktorú zohráva Európska 
únia v spolupráci s členskými štátmi v rámci pomoci a jej výsledkoch. 
Ciele komunikačného plánu:  

− informovať o cieľoch, opatreniach, prioritách, možnostiach a realizácií jednotlivých projektov z 
pomoci poskytovanej z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;  

− komunikovať priority a opatrenia Programu rozvoja vidieka SR tak, aby cieľové skupiny v nich 
videli príležitosť a aby ich čo najlepšie pochopili; 

− informovať o správnych postupoch, podľa ktorých treba postupovať, aby sa potenciálni 
prijímatelia  kvalifikovali na získanie finančných prostriedkov;  

− zvýšiť záujem potenciálnych a konečných prijímateľov o čerpanie finančných prostriedkov z 
EAFRD; 

− prezentovať Program rozvoja vidieka SR, ako aj prínos Európskej únie pre Slovensko. 
 
Prostredníctvom Komunikačného plánu budú oslovené nasledovné cieľové skupiny: 

− subjekty podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe; 

− fyzické a právnické osoby spracovávajúce produkty poľnohospodárskej prvovýroby; 

− súkromní vlastníci lesov alebo ich združenia, nájomcovia lesov a ich združenia; 

− samosprávy obce; 
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− miestne akčné skupiny; 

− štátne, verejno-prospešné, neziskové organizácie; 

− podnikateľov pôsobiacich na vidieku; 

− občianske a záujmové združenia;  

− profesijné komory  

− široká verejnosť. 
 
Komunikačné nástroje: 

− Printové média – uverejňovanie inzerátov a PR článkov v najčítanejších denníkoch, 
týždenníkoch a mesačníkoch s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou. 

− Televízia a rozhlas – vysielanie imidžových a produktových spotov a samostatných cyklických 
relácií. 

− Internet – využitie existujúcich stránok MP SR, na ktorých sú viditeľne umiestnené odkazy na 
Program rozvoja vidieka SR a Leader. Umiestnenie bannerov na najnavštevovanejších 
slovenských vyhľadávačoch, špecializovaných portáloch a partnerských internetových 
stránkach. 

− Audiovizuálne diela – prezentačné CD nosiče s interaktívnou príručkou. 

− Tlačené propagačné a informačné materiály: Letáky, brožúry, príručka. 

− Informačné akcie – semináre a konferencie. 

− Propagačné predmety – napr. perá, tašky, podložky pod myš, bloky, atď. 
 
Informovanie potenciálnych beneficientov a beneficientov 
V tejto úlohe riadiaceho orgánu ide najmä o šírenie informácií o možnostiach podpory, ktorá vznikla 
spojením zdrojov Spoločenstva a Slovenskej republiky v programe rozvoja vidieka. Prostredníctvom vyššie 
uvedených nástrojov boli poskytované aktuálne informácie o: 
a) administratívnych procedúrach na získanie spolufinancovania z PRV SR 2007 – 2013 
b) postupoch spracovania a hodnotenia žiadostí 
c) kritériach oprávnenosti žiadateľov a výdavkov a bodovacie kritéria na výber projektov 
d) kontaktných osobách a inštitúciach (na národnej, regionálnej a miestnej úrovni). Hlavnými partnermi pri 
propagačných a informačných aktivitách sú PPA a jej regionálne pracoviská a Národná sieť rozvoja vidieka, 
ktorá na regionálnej úrovni vykonáva aktivity prostredníctvom regionálnych pracovísk so samostatným 
ročným pracovným programom (pozri kapitolu 5.4). Všetky kontaktné údaje boli zverejnené na 
internetových stránkach NSRV SR, resp. PPA.  
PPA poskytuje informácie prevažne pre beneficientov programu prostredníctvom internetových stránok. Pre 
beneficientov bol na internete zverejnený zoznam uzatvorených zmlúv a výška schváleného príspevku, z 
čoho je zrejmé, aké aktivity sú spolufinancované z EAFRD prostredníctvom konkrétnej osi PRV SR 2007 – 
2013. Na internetových stránkach MP SR a PPA boli zverejnené výzvy pre jednotlivé opatrenia PRV, príručka 
pre žiadateľa, usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, aktuálne formuláre žiadostí, vzory zmlúv, 
odpovede k aktuálnym otázkam žiadateľov a pod. PPA zabezpečovala informovanie aj poštou, telefonicky, 
elektronickou poštou a prostredníctvom svojich 18 regionálnych pracovísk. 
NSRV SR informuje tak beneficientov ako aj širokú verejnosť. Všetky aktivity NSRV SR sú podrobne popísané 
v samostatnej kapitole 5.4.  
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Uskutočnili sa aktivity na informovanie potenciálnych beneficientov, predovšetkým: 

− inzercia v časopise Euroreport - predstavenie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka, jeho priority a opatrenia tak, aby cieľové skupiny v nich videli príležitosť 
uchádzať sa o finančné prostriedky v rámci jednotlivých opatrení. Inzerát sa uverejní v júlovom 
vydaní časopisu, 

− poradenský infoservis PRV SR 2007 – 2013 v časopise Les – Letokruhy v roku 2009 – 
mimoriadne vydanie časopisu informujúce o možnostiach zapojenia sa do lesníckych opatrení, 
informovanie o výzvach lesníckych opatrení formou plnofarebného inzerátu vo formáte A4 
v dvoch vydaniach dvojmesačníka, 

− nadobudnutie vysielacieho času pre umiestnenie spotov informujúcich o PRV SR 2007- 2013 – 
mediálny priestor v televízii, v printových médiách pre umiestnenie spotov informujúcich 
o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z jednotlivých osí PRV SR  2007 – 2013, 

− školenie a následné konzultácie s potenciálnymi miestnymi akčnými skupinami pred druhou 
výzvou opatrenia 4.1 a 4.3 PRV SR 2007-2013, ktorého cieľom bolo poskytnúť potenciálnym 
beneficientom druhej výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia podrobné 
informácie o podmienkach, obsahu a kritériách hodnotenia ISRÚ v druhom kole hodnotenia 
tak, aby predložené stratégie rozvoja územia spĺňali podmienky Kritérií oprávnenosti 
MAS, celková úroveň spracovania bola čo najvyššia, školenie prebehlo v dňoch 18.-20.11.2009, 
konzultácie v priebehu mesiaca december 2009 mohli využiť potenciálni žiadatelia na korekciu 
a konfrontáciu svojich stratégií a doplňujúce otázky. 

− 24 vzdelávacích aktivít v rámci celého Slovenska pre beneficientov,  

− e-mailová, písomná a telefonická komunikácia s potenciálnymi beneficientmi a beneficientmi.  
 
Informovanie verejnosti 
Ide najmä o všeobecné informácie o prijatí programu a schválení zmien, hlavné úspechy v implementácii 
programu a jeho ukončenie. 
Za účelom informovania verejnosti sa uskutočnili aktivity, predovšetkým: 

− rozhlasová relácia „Farmárova nedeľa“ - rozhlasové relácie zamerané na aktuálne problémy 
a nové informácie týkajúce sa zapojenia do opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
aktuálnych zmien, nových informácií v oblasti pôdohospodárstva, rôznych aktivít potenciálnych 
žiadateľov,  

− výroba a odvysielanie 24 prezentácií o vybraných opatrenia PRV SR 2007 – 2013 v relácii Halali 
– 26 minútové relácie vysielané v televízii v priebehu celého roka zamerané na lesnícke 
opatrenia, 

− kreatívne práce, produkčné práce pre vybrané výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 – 
vytvorenie 15 sekundových imidžových a produktových spotov nasadených do televízie 
a printov v priebehu roka 2009 podľa výziev, výroba informačných letákov, umiestnenie 
bannerov a PR článkov na internetových stránkach MP SR, PPA, Polnoinfo,  

− reklamné predmety s logom PRV SR 2007 – 2013, 



Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  
Európa investujúca do vidieckych oblastí 

Výročná správa o pokroku PRV SR 2007-2013 za rok 2009 

159 

− prezentácia PRV SR 2007 – 2013 v rámci 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 konaného v dňoch 20. – 23. 08. 2009 v pavilóne 
M1, 

− zverejňovanie aktuálnych informácií, výročných správ, dokumentov, výziev a usmernení na 
stránke ministerstva a PPA.  

 
Všetky výstupy propagačných aktivít sú označované v zmysle pravidiel pre publicitu stanovených v nariadení 
komisie č. 1974/2006, predovšetkým používanie prvkov – emblém, slogan a logo „leader“. 

 6  VYHLÁSENIE O SÚLADE S POLITIKAMI SPOLOČENSTVA V KONTEXTE 
PODPORY, VRÁTANE IDENTIFIKÁCIE PROBLÉMOV, KTORÉ SA 
VYSKYTLI A OPATRENÍ PRIJATÝCH NA ICH RIEŠENIE (ČL. 82, ODS. 2, 
PÍSM. F) NARIADENIA RADY (ES) Č. 1698/2005) 

Pomoc z PRV SR 2007 - 2013 bola v roku 2009 poskytovaná v súlade s právom Spoločenstva, tj. v súlade s 
pravidlami hospodárskej súťaže, verejného obstarávania, ochrany a zlepšovania životného prostredia, 
propagovania rovnosti pohlaví a nediskriminácie. 
Na rozdiel od predošlého roku (2008) sa zmenilo ustanovenie o poskytovaní štátnej pomoci - nariadenie 
komisie (ES) č. 800/2008, ktorým sa vyhlasujú určité kategórie pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom pri 
uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES (Schéma štátna pomoci). 
 
PRV SR 2007 – 2013 je vypracovaný v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka 
z EPFRV, ktorý stanovuje rámec pre politiku rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 a zároveň potvrdzuje úlohu 
rozvoja vidieka - ako druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na základe čl. 3 uvedeného 
nariadenia PRV SR 2007 – 2013 podporuje tie činnosti rozvoja vidieka, ktoré dopĺňajú politiku podpory trhu 
a politiku podpory príjmov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, kohéznu politiku a spoločnú 
rybársku politiku.  

 7  OPÄTOVNÉ VYUŽITIE POMOCI, VYMOŽENEJ NA ZÁKLADE ČL. 33 
NARIADENIA RADY (ES) Č. 1290/2005 (ČL.  82, ODS. 2, PÍSM. G) 
NARIADENIA RADY (ES) Č. 1698/2005) 

 Vzhľadom na to, že v priebehu roku 2009 neboli uskutočnené žiadne finančné úpravy PRV SR 2007 – 
2013 na základe čl. 33 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, táto kapitola je nerelevantná. 
 
V prípade, že budú začaté akékoľvek vymáhacie konania na základe zistených nezrovnalostí, v zmysle čl.33, 
Pôdohospodárska platobná agentúra poskytne všetky relevantné informácie o zisteniach formou súhrnnej 
správy spolu s ročnou účtovnou závierkou.  
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PRÍLOHY 

Príloha 1: Vyhodnotenie povinných ukazovateľov za opatrenia PRV SR 2007 – 2013 
implementované k 31. 12. 2009 

 
Príloha 2: Sumárny prehľad za projektové opatrenia PRV SR 2007 – 2013 
 


