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Projektové podpory v súvislosti s opatreniami 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila v rokoch 2015 a 2016 ako

poskytovateľ príspevku podľa zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších

predpisov nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok.

V rámci programu boli zabezpečované hlavne činnosti súvisiace s

vyhodnocovaním prijatých žiadostí o NFP (ŽoNFP) podaných v roku 2015 za

jednotlivé opatrenia a oblasti v rámci opatrení.

PPA plnila aj platobnú úlohu a preplácala podané žiadosti o platbu v rámci

jednotlivých schválených projektov po náležitej administratívnej kontrole a

kontrole na mieste realizácie projektu.



Aktuálny stav výziev PRV 2014-2020 

číslo výzvy Názov podopatrenia/činnosti
Limit na výzvu 

celkom

Počet 

zmlúv

Schválený NFP 

celkom

Vyradené 

ŽoNFP

Počet 

platieb

Vyplatený NFP 

celkom

1/PRV/2015

4.3.3 - Podpora na investície do

infraštruktúry -E: Investície

týkajúce sa infraštruktúry a

prístupu k lesnej pôde

30 000 000 56 26 435 000,08 65 20 5 934 727,55

2/PRV/2015

8.3 - Podpora na prevenciu škôd v

lesoch spôsobených lesnými

požiarmi a prírodnými katastrofami

a katastrofickými udalosťami

56 550 000 55 49 968 183,10 37 31 18 314 066,23

3/PRV/2015

8.4 - Podpora na obnovu lesov

poškodených lesnými požiarmi a

prírodnými katastrofami a

katastrofickými udalosťami

20 000 000 63 27 449 145,55 116 39 6 556 757,13

4/PRV/2015 19.1 - Prípravná podpora 1 500 000 105 1 049 460,00 21 30 282 413,42

5/PRV/2015

4.3.2 - Podpora na investície do

infraštruktúry súvisiacej s vývojom,

modernizáciou alebo a

prispôsobením poľnohospodárstva

a lesného hospodárstva - D:

Vybudovanie spoločných zariadení

a opatrení

49 000 000 55 47 858 764,11 50 8 4 472 172,35

6/PRV/2015

4.1 – Podpora na investície do

poľnohospodárskych podnikov - A:

Investície do hmotného majetku

prispievajúce k zlepšeniu

konkurencieschopnosti, využívania

vody a OZE v poľnohospodárstve

159 650 000 158 97 205 104,16 106 4 2 926 354,60

7/PRV/2015

6.4. – Podpora na investície do

vytvárania a rozvoja

nepoľnohospodárskych činností

102 600 000 165 100 530 520,17 356 2 525 736



Aktuálny stav výziev PRV 2014-2020 

číslo výzvy Názov podopatrenia/činnosti
Limit na výzvu 

celkom

Počet 

zmlúv

Schválený NFP 

celkom

Vyradené 

ŽoNFP

Počet 

platieb

Vyplatený NFP 

celkom

8/PRV/2015

4.2 – Podpora pre investície na

spracovanie/uvádzanie na trh

a/alebo vývoj poľnohospodárskych

výrobkov a prispievajúce - B:

Investície do spracovania,

uvádzania na trh, vývoja

poľnohosp. výrobkov a

prispievajúce k úsporám

energetickej spotreby

191 550 000 374 160 253 246,69 168 7 3 533 942,95

9/PRV/2015

6.1 – Pomoc na začatie

podnikateľskej činnosti pre

mladých poľnohospodárov

25 000 000

11/PRV/2015

16.4 – Podpora na horizontálnu a

vertikálnu spoluprácu medzi

subjektmi dodávateľského reťazca

pri zriaďovaní a rozvoji krátkych

dodávateľských reťazcov ...

34 400 000

13/PRV/2015

7.2 – Podpora na investície do

vytvárania, zlepšovania alebo

rozširovania všetkých druhov

infraštruktúr malých rozmerov

vrátane investícií do energie z

obnoviteľných zdrojov a úspor

energie

55 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14/PRV/2015

7.5 – Podpora na investície do

rekreačnej infraštruktúry,

turistických informácií a do

turistickej infraštruktúry malých

rozmerov na verejné využitie.

2 000 000



Aktuálny stav výziev PRV 2014-2020 

číslo výzvy Názov podopatrenia/činnosti
Limit na výzvu 

celkom

Počet 

zmlúv

Schválený NFP 

celkom

Vyradené 

ŽoNFP

Počet 

platieb

Vyplatený NFP 

celkom

15/PRV/2015

8.5 – Podpora na investície do

zlepšenia odolnosti a

environmentálnej hodnoty

lesných ekosystémov

11 700 000 2 8 932 990,88

16/PRV/2015

5.1 – Podpora na investície do

preventívnych opatrení

zameraných na zníženie

následkov pravdepodobných

prírodných katastrof,

nepriaznivých poveternostných

udalostí a katastrofických

udalostí

70 000 000

17/PRV/2015

4.3 – Podpora na investície do

infraštruktúry -časť C)

Vypracovanie a vykonanie

projektov pozemkových úprav

2 000 000 7 1 793 905,20 0 6 787 541,28

20/PRV2016

Podpora na vykonávanie

operácií v rámci stratégie

miestneho rozvoja vedeného

komunitou

67 089 777
% 

kontrah.

Celkom nové 

výzvy
878 039 777 1 040 521 476 320 919 147 43 333 711

59%

Pokračujúce projekty 229 41 160 006 0 150 17 190 038

Stav brutto 1 269 562 636 326 919 297 60 523 749 48%

neštandardne ukončené projkety 18 9 525 271

Stav netto 1 251 553 126 389 919 297 60 523 749 47%

Limity celkom - projektové opatrenia 1 182 013 976



Vyhodnocovanie výzvy č. 9/PRV/2016 podopatrenie 6.1. Mladý farmár;

PPA v súčasnosti uzatvára proces vyhodnocovania žiadostí o nenávratný

finančný príspevok, t. j. formálnu a vecnú administratívnu kontrolu pre výzvu č.

9/PRV/2016 podopatrenie 6.1. Mladý farmár (bolo prijatých 2 029 ks žiadostí

o NFP).

V súčasnosti PPA, pred výberom žiadostí, začala administrovať Rozhodnutia o

zastavení konania o žiadostí o NFP. Po zaslaní rozhodnutí o zastavení konania

žiadateľom a následnom výbere žiadostí o NFP, sa začnú administrovať

Rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP a zmluvy. Na vyhodnocovaní výzvy sa

podieľa 17 vyhodnocovateľov, z toho 9 dočasne presunutí zamestnanci z iných

odborov sekcie 400 ako výpomoc pri vyhodnocovaní, pretože odbor

vyhodnocovania nemá dostatočnú kapacitu vyhodnocovateľov pri veľkom počte

vyhlásených výziev.



Vyhodnocovanie výzvy č. 6/PRV/2015 podopatrenie 4.1.2, 4.1.4 a 4.1.5

(oblasti 2, 4 a 5)

Oblasť 2:

•Začiatkom marca 2017 sa uskutoční výber projektov cez informačný systém AGIS PRV,

tj. na základe pridelených bodov sa projekty zoradia od najvyššieho počtu bodov po

najnižší, tj. určí sa čiara finančných možností.

•V rámci oblasti 2 bolo v procese hodnotenia 681 ks projektov. V 8. týždni v roku 2017

PPA vydala (zároveň aj zaslala žiadateľom poštou) 138 ks Rozhodnutí o zastavení

konania, resp. Rozhodnutí o neschválení ŽoNFP.

•Po samotnom výbere pre oblasť 2 bude PPA v marci 2017 vydávať Rozhodnutia o

schválení. Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí je cca 307 ks. Následne sa

pripravia zmluvy o poskytnutí NFP, s predpokladaným termínom podpisovania zmlúv v

mesiacoch marec – máj 2017. Po podpísaní poslednej zmluvy pristúpi PPA k vydávaniu

Rozhodnutí o neschválení z dôvodu nedostatku FP, cca v počte 236 ks, predpokladaný

termín je ešte v prvom polroku 2017.



Vyhodnocovanie výzvy č. 6/PRV/2015 podopatrenie 4.1.2, 4.1.4 a 4.1.5

(oblasti 2, 4 a 5)

Oblasť 4:

• Začiatkom marca 2017 sa uskutoční výber projektov cez informačný systém AGIS

PRV, tj. na základe pridelených bodov sa projekty zoradia od najvyššieho počtu

bodov po najnižší, tj. určí sa čiara finančných možností.

• V rámci oblasti 4 bolo v procese hodnotenia 38 ks projektov. V 8. týždni v roku 2017

PPA vydala (zároveň aj zaslala žiadateľom poštou) 14 ks Rozhodnutí o zastavení

konania, resp. Rozhodnutí o neschválení ŽoNFP.

• Po samotnom výbere pre oblasť 4 bude PPA v marci 2017 vydávať Rozhodnutia o

schválení. Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí je cca 17 ks. Následne sa

pripravia zmluvy o poskytnutí NFP, s predpokladaným termínom podpisovania zmlúv

v mesiacoch marec – apríl 2017. Po podpísaní poslednej zmluvy pristúpi PPA k

vydávaniu Rozhodnutí o neschválení z dôvodu nedostatku FP, cca v počte 7 ks,

predpokladaný termín je ešte v prvom polroku 2017.



Vyhodnocovanie výzvy č. 6/PRV/2015 podopatrenie 4.1.2, 4.1.4 a 4.1.5

(oblasti 2, 4 a 5)

Oblasť 5:

• Začiatkom marca 2017 sa uskutoční výber projektov cez informačný systém AGIS

PRV, tj. na základe pridelených bodov sa projekty zoradia od najvyššieho počtu

bodov po najnižší, tj. určí sa čiara finančných možností.

• V rámci oblasti 5 bolo v procese hodnotenia 160 ks projektov. V 8. týždni v roku 2017

PPA vydala (zároveň aj zaslala žiadateľom poštou) 41 ks Rozhodnutí o zastavení

konania, resp. Rozhodnutí o neschválení ŽoNFP.

• Po samotnom výbere pre oblasť 5 bude PPA v marci 2017 vydávať Rozhodnutia o

schválení. Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí je cca 95 ks. Následne sa

pripravia zmluvy o poskytnutí NFP, s predpokladaným termínom podpisovania zmlúv

v mesiacoch marec – apríl 2017. Po podpísaní poslednej zmluvy pristúpi PPA k

vydávaniu Rozhodnutí o neschválení z dôvodu nedostatku FP, cca v počte 24 ks,

predpokladaný termín je ešte v prvom polroku 2017.



Podopatrenie 16.4

• V rámci podopatrenia 16.4 sú prijaté ŽoNFP v procese hodnotenia. Celkovo

bol prijatých a zaregistrovaných 20 ks projektov. Jedná sa o podané

projekty generálnych partnerov, ktorých súčasťou sú aj projekty partnerov,

tj. celkovo sa jedná o 151 ks projektov v podopatreniach 4.1, 4.2,

16.4.Všetky prijaté projekty sú zaregistrované. V mesiacoch apríl - máj 2017

je predpoklad uzavretia tohto podopatrenia, tj. PPA vydá Rozhodnutia o

zastavení konania, následne uskutoční výber, po výbere vydá Rozhodnutia

o schválení a následne zmluvy o poskytnutí NFP.

• Po podpísaní poslednej zmluvy pristúpi PPA k vydávaniu Rozhodnutí o

neschválení z dôvodu nedostatku FP, predpokladaný termín je ešte v prvom

polroku 2017.



Projektové podpory v súvislosti s opatreniami Operačného programu Rybné 

hospodárstvo SR 2014 – 2020: 

V mesiaci marec 2017 je plánované vyhlásenie výziev, ktoré boli schválené Úradom podpredsedu vlády pre investície a

informatizáciu ako Centrálneho koordinačného orgánu k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre

opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) pre nasledovné aktivity:

Technická pomoc

číslo vyzvania Aktivita

OPRH-TP-A1-2016-01 Vykonávanie operačného programu

OPRH-TP-A3-2016-02 Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít

OPRH-TP-A4-2016-03 Komunikačné činnosti

OPRH-TP-A5-2016-04 Hodnotenie

OPRH-TP-A7-2016-05 Kontrola a audit

OPRH-TP-A8-2016-06 Iné aktivity technickej pomoci

Národné projekty

číslo vyzvania Aktivita

OPRH-NP-A1-2016-01
Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a

akvakultúry

Aktivita 1: Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

Aktivita 2: Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

Aktivita 3: Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a

organizácie



Projektové podpory v súvislosti s opatreniami Operačného programu Rybné 

hospodárstvo SR 2014 – 2020: 

V mesiaci apríl 2017 plánujeme zverejnenie výziev k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný

príspevok pre opatrenia 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) a 2.3.1

Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) pre nasledovné aktivity:

opatrenie: 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)

Aktivita 1: Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

Aktivita 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Aktivita 3: Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

Aktivita 4: Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Aktivita 5: Obnova existujúcich produkčných zariadení

Aktivita 6: Doplnkové činnosti

opatrenie: Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)

Aktivita 1: Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti

využívania zdrojov

Aktivita 2: Recirkulačné systémy



Priame podpory od roku 2017 



• pri podmienke aktívneho poľnohospodára + kontrola negatívnych

činností u spriaznených osôb

• administrovanie pokračujúcich záväzkov vrátane rozšírenia a

prispôsobenie záväzkov (zmena OP na TTP pri EKO)

• zaraďovanie nových záväzkov

• úprava sankčného mechanizmu – tzv. žltá karta

• geopriestorový formulár žiadosti o pomoc a zodpovedajúci grafický

materiál  prostredníctvom rozhrania založeného na GIS – aplikácia

GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)

➢ 25 % celkovej plochy určenej pre režim SAPS v predch. roku (470

tis. ha)

• navýšenie kontrolnej vzorky (RA + NV) z dôvodu chybovosti

Kampaň 2016



Kampaň 2016

• podporné schémy na JŽ 2016

▪ od januára 2017 priebežné pokračovanie v

schvaľovaní platieb

+ platba pre MP, AEKO, EP

➢ Prehľad schvaľovania platieb na JŽ 2013 ku 23.2.2017.xlsx

➢ Prehľad schvaľovaných platieb na JŽ 2016 podľa podporných 

schém ku 23.2.2017.xlsx

Prehľad schvaľovania platieb na JŽ 2013 ku 23.2.2017.xlsx
Prehľad schvaľovaných platieb na JŽ 2016 podľa podporných schém ku 23.2.2017.xlsx


Kampaň 2016

• Údaje o podporách na neprojektové opatrenia PRV na zvieratá a lesnícke 

opatrenia

▪ II. Q 2017 schvaľovanie LEKS, LUEV, PZPP

▪ od júna 2017 schvaľovanie AKZ, ZPZP

Podporná 

schéma

Podané žiadosti 

Poznámky

Počet žiadostí
Požadovaná výška 

podpory v Eur

LUEV 117 949 450,57schvaľovanie platieb po ukončení 

administratívnych a kontrolných 

postupov 

LEKS 116 1 097 353,01

PZPP 15 87 071,58

ZPZP 421 26 590 964,00schvaľovanie platieb po ukončení 

administratívnych a kontrolných 

postupov a po uplynutí retenčného 

obdobia (30.04.2017) 
AKZ 206 1 391 230,00



čl. 72 ods. 3 NEPaR (EÚ) č. 1306/2013 a čl.17 VNK (EÚ) č. 809/2014

➢ od roku 2017  75 % celkovej plochy určenej pre režim

SAPS v predch. roku (cca 1 400 tis. ha)

➢ od roku 2018  100 % plôch

• GSAA prevádzkuje NPPC-VÚPOP

• užívatelia = žiadatelia o priame podpory

• identifikácia a lokalizácia poľnohospodárskych

pozemkov

Priame podpory od roku 2017 



• zakresľovanie DPB žiadateľmi prostredníctvom verejne

dostupnej aplikácie GSAA

– možnosť má každý žiadateľ

Ak žiadateľ nebude schopný sám podať žiadosť v GSAA je potrebné:

• poskytnúť technickú pomoc

• poskytnúť papierovú grafickú prílohu a prekresliť do GSAA

• PPA:
– prepojenie informačných systémov IACS a aplikácie GSAA 

prenos dát z aplikácie GSAA do IACS

– odberateľ / užívateľ dát a informácií z GSAA

– spracované merania KNM a DPZ

Priame podpory a GSAA



➢ príprava LPIS na rok 2017 (NPPC-VÚPOP)

➢ príprava predgenerovaných žiadostí GSAA 2017
– žiadatelia s plochami v r. 2016 v GSAA na úrovni parciel (vrátane KNM a DPZ)

– ostatní žiadatelia na úrovni hraníc DPB

➢ poskytnutie papierových deklarácií z IACS

➢ neposkytnutie papierových grafických príloh

▪ žiadateľom nad 400 ha

▪ žiadateľom, ktorých žiadosti za r. 2016 sú spracované

v GSAA

Postup pre rok 2017



Podpora podávania žiadostí

➢ zakreslením plôch do GSAA sa vypočítajú výmery 

potrebné pre vyplnenie žiadosti

➢ výmery sú k dispozícii ako xls. súbory

▪ výmery za parcely (plodiny)

▪ výmery za parcely za vybrané kategórie (BIOTOP, EFA)

▪ výmery za užívanú výmeru (UEV 45, Syseľ, Drop, CHVO)

▪ výmery za užívanú výmeru a jednotlivé kategórie ANC



Postup pre rok 2017 - žiadateľ

➢ zo strany žiadateľov úprava plôch a následné potvrdenie

žiadosti v GSAA

• presné zakreslenie plôch

➢ vygenerovanie xls. zoznamov výmer vypočítaných na

základe zákresu

➢ vyplnenie papierovej jednotnej žiadosti na základe výmer z

GSAA
– každú parcelu označiť plodinou – aj TTP

– k výmere plodiny zapísať výmeru, ktorú z plodiny tvorí KP – v prípadoch viazaných

platieb, IP a EP (plochy sa nebudú v GSAA umelo členiť na parcely)

➢ vytlačenie grafickej prílohy A4 čiernobielo

➢ predloženie žiadosti aj s grafickou prílohou na PPA



Konzistencia údajov GSAA a IACS

➢ v GSAA zabezpečený proces validácie

▪ žiadna plocha v GSAA nemôže mať v rámci dielu

rovnaké poradové číslo užívanej výmery a písmeno

na označenie parcely

▪ párovanie na IACS prostredníctvom dielu,

poradového čísla užívanej výmery a označenia

parcely



Prepojenie GSAA a IACS

➢ zmeny v GSAA vykonané žiadateľom budú automaticky

zasielané do systému IACS

➢ prístup žiadateľov bude dočasne obmedzovaný

➢ obmedzenia hlavne:

▪ v čase zmeny LPIS pre príslušný rok

▪ v čase prepočtu prekryvov žiadateľov

▪ v čase spracovania výsledkov KK

UPOZORNENIE: prípadné zmeny v žiadosti je potrebné

zaznamenávať aj v GSAA (doplnenie a stiahnutie žiadosti)



GSAA = grafické zakreslenie DPB žiadateľmi / 
pri nesplnení 75 % pracovníkmi NPPC-VÚPOP

prepočet prekryvu v GSAA  prenos dát z
GSAA do IACS  krížové kontroly v IACS 

oznámenia o nezrovnalostiach  výzva na
opravnú editáciu zakreslenia

opravná editácia zakreslenia užívaných DPB
(svojpomocne / na príslušnom RP PPA / v
spolupráci žiadateľ + PPA a NPPC-VÚPOP)
 zabezpečenie súladu s IACS

Prepojenie GSAA a IACS



Nariadenie vlády SR č. 47/2017 Z. z. - novela NV SR 

č. 342/2014 Z. z. pre oddelené priame platby
• účinnosť od 1.3.2017

• z pravidiel CC vypustená podmienka zachovávanie TTP 
(zákaz zmeny TTP na OP nad 0,3 ha)

POZOR – naďalej platí § 10 Zachovávanie existujúceho TTP

• vyplýva z čl. 45 NEPR (EÚ) č. 1307/2013

• zákaz orať a inak premieňať TTP, ak sa plochy TTP 

nachádzajú úplne al. čiastočne v územiach citlivých z 

hľadiska životného prostredia (sústava CHÚEV 

NATURA 2000 – ÚEV, CHVÚ)  „citlivé TTP“ – info v 

LPIS)

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR 



zachovávanie existujúceho trvalého trávneho 

porastu (TTP)

➢ spätná premena na TTP:

➢ ak žiadateľ premenil/preoral citlivé TTP  povinná premena na TTP

na základe rozhodnutia PPA

➢ ak PPA zistí - pomer plôch nahlásených žiadateľmi ako TTP v roku

2012 (doplnené o plochy TTP nahlásené v roku 2015) sa voči celkovej

výmere poľn. pôdy znížil o viac ako 5 %  PPA uloží rozhodnutím

povinnosť zmeniť využitie pôdy späť na TTP, sleduje sa na úrovni SR

➢ ak žiadateľ v súlade s rozhodnutím PPA nepremení plochu na TTP  plocha, 

ktorá sa má použiť na výpočet platby za ekologizáciu, sa zníži o plochu, pri 

ktorej sa zistilo neplnenie povinností 



• do pravidiel CC doplnenie podmienky do DPEP4

• b) Zabezpečiť, aby na OP na pestovanie letných

medziplodín alebo zelenej pokrývky bolo

zabezpečené vegetačné pokrytie do 30.9. a na OP

obrábanej na pestovanie zimných medziplodín bolo

zabezpečené vegetačné pokrytie do 30.11.

• v DPEP5 sa na konci vypúšťa text „a aby sa predišlo

vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky“

• úprava N viažucich plodín a medziplodín

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR 



Nariadenie vlády SR č. 48/2017 Z. z. - novela NV SR č. 36/2015 Z. z. pre 

viazané priame platby 

• účinnosť 1.3. 2017

• doplnenie podporovaných druhov ovocia pri platbe na pestovanie ovocia 

s vysokou prácnosťou

– jahody min. 2000 ks/ha

– lieska obyčajná min. 200 ks/ha

– baza čierna min. 500 ks/ha

– egreše, maliny, ríbezle min. 2000 ks/ha

– ruža jabĺčková min. 600 ks/ha

• pri platbe na pestovanie zeleniny a rajčiakov posun termínu na 

predloženie účtovného dokladu o nákupe osív/sadeníc do 30. septembra 

• menšie úpravy v minimálnej hmotnosti osiva zeleniny

Kampaň 2017 - zmeny legislatívy SR 



Opatrenia spoločnej organizácie trhu s 

poľnohospodárskymi komoditami

Organizácia trhu s poľnohospodárskymi komoditami je dôležitou

súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej opatrenia slúžia

predovšetkým na zlepšenie trhovej situácie a k podpore farmárov.

Opatrenia, ktoré sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci administruje

zapája do svojich programov nie len farmárov, ale aj vzdelávacie

inštitúcie, organizácie výrobcov, fyzické a právnické osoby. V roku 2016

bolo na opatrenia spoločnej organizácie trhu s

poľnohospodárskymi komoditami vyplatených 11 504 412,92 €.



Podpora v rámci 

rastlinných komodít



Spoločná organizácia trhu  s vínom

V rámci Národného podporného programu 2014-2018 pre sektor

vinohradníctva a vinárstva majú žiadatelia možnosť čerpať finančné

prostriedky z EPZF na:

➢ Reštrukturalizácia vinohradov

➢ Poistenie úrody vinohradov

➢ Investície do vinárskych podnikov

➢ Propagácia na trhoch tretích krajín

➢ Propagácia v členských štátoch



Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2016

V roku 2016 bolo v rámci spoločnej organizácie trhu s 

rastlinnými komoditami vyplatených 2 612 767,95 €.

Opatrenie
Vyplatené finančné 

prostriedky za rok 2016

Reštrukturalizácia vinohradov 1 670 517,24
Investície do vinárskych podnikov 698 169,00
Poistenie úrody vinohradov 214 281,71

Propagácia v členských štátoch 0,00

Propagácia na trhoch v tretích krajinách 29 800,00
spolu 2 612 767,95



Podpora v rámci živočíšnych 

komodít a školských programov



Oblasť živočíšnych komodít a školských programov  je 

zameraná na podporu 

➢ Zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s

včelími produktmi,

➢ podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na školách,

➢ podpora spotreby ovocia a zeleniny na školách,

➢ podpora organizácií výrokov a združení organizácií

výrobcov prostredníctvom operačných programov,

➢ podpora na informačné a propagačné akcie na podporu

poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu

a v tretích krajinách.



Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2016

V roku 2016 bolo v rámci spoločnej organizácie trhu s so živočíšnymi 

komoditami a školských programov vyplatených 8 891 644,97 €.

Opatrenie
Vyplatené finančné 

prostriedky za rok 2016 

podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na školách 2 158 075,04

podpora spotreby ovocia a zeleniny na školách 3 325 748,01

podpora organizácií výrokov a združení organizácií výrobcov 

prostredníctvom operačných programov
1 951 568,82

zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi 1 097 260,00

mimoriadna podpora  v sektore ovocia a zeleniny 358 993,10

spolu 8 891 644,97



Podpora na informačné a propagačné akcie na 

podporu poľnohospodárskych výrobkov na 

vnútornom trhu a v tretích krajinách



➢ konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora Únie a tým zabezpečiť

väčšiu rovnosť súťažných podmienok na vnútornom trhu a v tretích krajinách;

➢ informovanosť spotrebiteľov o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov a

výrobných metód Únie;

➢ informovanosť a uznávanie, pokiaľ ide o systémy kvality Únie;

➢ konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov Únie;

➢ podiel výrobkov na trhu, s osobitným zameraním na trhy v tretích krajinách s

najvyšším potenciálom rastu.

Zoznam oprávnených výrobkov na propagáciu: živé zvieratá, mäso, ryby, mliečne

výrobky, zelenina a ovocie, obilie, víno, pravé konope a iné

Cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšiť: 



Nástroje EÚ na zmiernenie krízy

➢ Verejná intervencia sušeného odstredeného mlieka a

masla,

➢ pomoc na zníženie výroby kravského mlieka v roku 2016,

➢ mimoriadna pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch

mlieka a bravčového mäsa v roku 2015,

➢ mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny

➢ poskytnutie podpory v sektore mlieka a bravčového

mäsa podľa Vyhlášky MPRV SR č.35/20107 v roku

2017,



Podpory v rámci štátnej pomoci



➢ Štátna pomoc - použitie verejných zdrojov s cieľom podporiť určitú ekonomickú činnosť

a druh podnikania, výrobu určitého tovaru či poskytovanie služby prostredníctvom verejnej

inštitúcie. V rámci pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva túto úlohu plní aj

Pôdohospodárska platobná agentúra.

➢ Cieľom poskytovania štátnej pomoci je zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľských

subjektov pôsobiacich v rezorte pôdohospodárstva a zaručiť ich transparentné fungovanie

v rámci jednotného európskeho trhu.

Najčastejšie implementované podporné opatrenia štátnej pomoci

➢ Štátna pomoc na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

➢ Štátna pomoc na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty

hospodárskych zvierat

➢ Minimálna pomoc na účasť spracovateľa na výstave

➢ Štátna pomoc na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie



Čerpanie finančných prostriedkov

Opatrenie

Vyplatené finančné 

prostriedky za rok 

2016 

Zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách 64 999,00

Založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie 379 999,18

Kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty HZ 900 615,53

Účasť spracovateľa na výstave (pomoc de minimis) 38 999,79

Opeľovacia činnosť včiel 1 555,89

spolu 1 386 169,39

Úhrada DPH obciam 4 563 179,80

V roku 2016 bola poskytnutá štátna pomoc v objeme 5 949 349,19 €,  z 

toho 4 563 179,80 € predstavovala úhrada DPH obciam a 1 386 169,39 € 

najčastejšie implementované opatrenia v rámci podporných opatrení 

štátnej a minimálnej pomoci.



Financovanie podpôr PPA

• V roku 2016 zabezpečila Pôdohospodárska platobná agentúra úhradu platieb prijímateľom v

celkovej sume 589 780 256,63 Eur. Napriek tomu, že celkový objem vyplatených finančných

prostriedkov za rok 2016 bol nižší ako v roku 2015, zvýšil sa počet vyplatených platieb z 53 462

na 58 142 žiadostí, čo predstavuje nárast o 8,76 %. Zvýšenie počtu žiadostí bolo ovplyvnené

nárastom podporných schém v programovom období 2014 – 2020.

Vyplatené platby za rok 2016

Druh platby Počet platieb Objem v Eur
% z celkového  

objemu Eur

Trhovo orientované výdavky 370   13 697 838,29   2,32

Priame podpory 57 031   517 400 719,23   87,73

Program rozvoja vidieka 291   53 704 190,48   9,11

Štátna pomoc 440   4 563 179,80   0,77

Operačný program rybné

hospodárstvo
10   414 328,83 0,07

spolu 58 142   589 780 256,63   100 %

 -
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 600 000 000,00

TOV Priame podpory PRV Štátna pomoc OPRH

Vyplatené platby v roku 2016



Financovanie podpôr

Vyplatené platby od 01.01.2016 do 27.02.2017

Druh platby Počet platieb Objem v Eur % z celkového objemu Eur

Trhovo orientované výdavky 379 13 697 847,29 2,10

Priame podpory 64 201 565 635 168,25 86,87

Program rozvoja vidieka 340 66 905 021,63 10,26

Štátna pomoc 440 4 563 179,80 0,70

Operačný program rybné 

hospodárstvo
10 414 328,83 0,07

spolu 65 370 651 215 545,80 100%

Priame podpory - za kampaň 2016 od 01.12.2016 do 27.02.2017 sa vyplatilo 46 983 € 

priamych podpôr v sume 390 574 380,18 €.



IKT - IS GSAA

• GSAA je naďalej prevádzkuje NPPC – VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle

https://gsaa.vupop.sk/

• Aktuálne sa pracuje na príprave údajov pre kampaň 2017. PPA v spolupráci s MPRV SR pracuje na analýze

aplikácie:

▪ vykonaný strojový penetračný test zraniteľnosti aplikácie (vykázané určité menej závažné zraniteľnosti),

▪ začala sa základná softvérová (aplikačná) analýzy IS GSAA,

▪ analýza infraštruktúry (HW a SW monitorovaný) – prvé výsledky:

 všetky servery IS GSAA (sú virtuálne) bežia na jedinom fyzickom serveri, čo je neprijateľné,

 od 12/2016 nefunguje replikácia MS SQL do záložného dátového centra, t.j. nezálohuje sa databáza

údajov a teda pri potrebe obnovy systému by nebolo čo obnoviť

▪ na základe záťažového testu ArcGEO (laboratórne podmienkach) aktuálne IS GSAA zvláda 100 – 150

paralelných používateľov => nenechávať si editáciu údajov v IS GSAA na záver kampane ale začať

editovať čo najskôr

• prebehli ďalšie - reálne záťažové testy IS GSAA (vykonal Gratex)

Odporúčania pre žiadateľov: Pred začiatkom kampane je vhodné overiť:

▪ Možnosť prihlásenia sa do IS GSAA - do IS GSAA sa je možné prihlásiť pomocou prideleného JID

(identifikátor prideľovaný z jednotného registra žiadateľov PPA) a Hesla.

▪ Či máte vytvorený účet a pridelené prístupové práva

▪ Či si pamätáte heslo, resp. či je platné.

▪ Či nie je zablokovaný prístupový účet.

▪ Aktualizovať si kontaktné údaje v PPA (telefónne číslo, mailovú adresu a pod.)

https://gsaa.vupop.sk/


• Požiadavky súvisiace s prístupovými právami, účtami a heslami je potrebné adresovať na mailovú

adresu: gsaa@apa.sk

▪ Súčasťou požiadavky musia byť tieto údaje:

 Meno a priezvisko

 Rodné číslo / IČO

 Právna forma

 Údaje o konateľovi (Meno, Priezvisko, dátum narodenia)

▪ Pre urýchlenie komunikácie zo strany PPA vždy uvádzať aj:

 Emailovú adresu

 Telefónne číslo

• Pre promptnú komunikáciu, vždy pri zmene, aktualizovať kontaktné údaje v PPA (telefónne číslo,

mailovú adresu a pod.),

•

- Aktivovať si alebo využívať aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk na komunikáciu s

PPA,

• Po začiatku kampane je nevyhnutné:

▪ Začať s editáciou údajov v IS GSAA hneď na začiatku kampane, nečakať na posledné dni,

kde sa môže vzhľadom na stav aplikácie vyskytnúť problém s prihlásením, timeouty pri

spracovaní, výpadky, problémy s prihlásením, prípadne iné technické problémy spôsobené

množstvom prihlásených, prezerajúcich a editujúcich používateľov,

• Využívať inštruktážne videá na You Tube kanáli NPPC – VÚPOP, resp. často kladené otázky

tzv. FAQ, , ktoré budú zverejňované na stránke NPPC – VÚPOP ako aj v nápovede aplikácie –

tieto sú priebežne aktualizované a dopĺňané,

mailto:gsaa@apa.sk


Sekcia kontroly PPA

A. Kampaň JŽ 2016

V roku 2016 bolo vykonaných na sekcii kontroly celkovo 7 270 KNM, v roku 2017 sa odhaduje celkovo vykonať

9 261 KNM. Enormný neustály nárast je nevyhnutné riešiť aj novou stratégiou pre rok 2017 a ďalšie obdobie.

1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výkon KNM v kalendárnom roku 2016

• v stanovených termínoch neukončené KNM týkajúce sa JŽ 2015: zostatok

z predchádzajúceho obdobia 1 023 neukončených KNM,

• zvýšená výberová vzorka RA a NV pre rok 2016 (+50%),

• pre porovnanie v roku 2015 výberová vzorka RA/NV predstavovala: 416 žiadateľov, v roku

2016: 651),

• markantný nárast KNM v roku 2016 plynúci z:

– chybovosti žiadateľov, kontrol na mieste z dôvodu rozporu po KK, kontroly na podnet iných

útvarov, , súvisiace KNM s GSAA,

• navýšená vzorka KK (rok 2015: 662, rok 2016: 1 012),

• z časti aj zaraďovanie nových záväzkov,

• administrácia vybraných žiadostí v aplikácii GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu),

25 % celkovej plochy určenej pre režim SAPS v predchádzajúcom roku (470 tis. ha),

• vykonané zmeny v systéme riadenia, personálna oblasť.



2. Zmeny, ktoré  boli vykonané v priebehu kalendárneho roku 2016

▪ prehodnotenie doposiaľ zaužívaných postupov a systému výkonu KNM,

▪ dôsledné plánovanie KNM a ich integrácia,

▪ prehodnotená logistika výkonu KNM,

▪ zostavovanie a koordinácia kontrolných skupín v rámci O320 so zapojením zamestnancov aj z iných útvarov

S300 (referáty O320, O310),

▪ v rámci O310 sú zamestnanci zapájaní do meraní v rámci SAPS, čiastkové správy z KNM v rámci

špecifických schém - VDJ, DPZ, ANC, MP (mladý poľnohospodár),

▪ racionálne využívanie SMV,

▪ možné riešenia stavu v personálnej oblasti v rizikových RP PPA,

▪ intenzívnejšia spolupráca s oddelením RA, S500, OVK,

▪ riešenie technického vybavenia, ako aj OPP

▪ motivácia zamestnancov v rámci stanovených úloh a termínov plnenia,,

▪ úprava administrácie správ a postupov pre sezónu 2016 z KNM DPZ.

3. Stav KNM na JŽ 2016

• hlavné oblasti a dôvody neukončených KNM, týkajúcich sa JŽ 2016:

▪ navýšenie RA/NV (50%),

▪ KNM po KK (enormné navýšenie výberu),

▪ nepriaznivé počasie a poveternostné podmienky pre výkon KNM,

▪ neukončené KNM a DPZ z výberovej vzorky (RA, NV) + spolužiadatelia,

▪ chyby z GSAA (potreba riešenia jednotlivých chýb, súčasne nastavenie prístupu a postupov pre novú

sezónu 2017),

▪ nedostatok personálnych kapacít vzhľadom na počet KNM,

▪ je nereálne riešiť KNM iba „klasickou cestou“, potreba zmien, DPZ metódy, UAV technológie, Sentinel....,



Sekcia kontroly PPA

3. Stav KNM na JŽ 2016

•hlavné oblasti a dôvody neukončených KNM, týkajúcich sa JŽ 2016:

• navýšenie RA/NV (50%),

• KNM po KK (enormné navýšenie výberu),

• nepriaznivé počasie a poveternostné podmienky pre výkon KNM,

• neukončené KNM a DPZ z výberovej vzorky (RA, NV) + spolužiadatelia,

• chyby z GSAA (potreba riešenia jednotlivých chýb, súčasne nastavenie prístupu a postupov pre novú
sezónu 2017),

• nedostatok personálnych kapacít vzhľadom na počet KNM,

• je nereálne riešiť KNM iba „klasickou cestou“, potreba zmien, DPZ metódy, UAV technológie,
Sentinel....,

Stav k 31.12.2016

•Prehľad výberových vzoriek je možné vidieť v tabuľke nižšie, kde je evidentné že vzhľadom na

systémové zmeny sa pri 50% navýšení výberovej vzorky v rámci RA a NV dosiahlo to, že bolo

ukončených do konca kalendárneho roka 2016 o 213 KNM viac v porovnaní s rokom 2015.

•Pri aktuálnej výberovej vzorke (RA, NV) pre rok 2016 - SAPS, oprávnenosť (PP) bolo riadne

ukončených v teréne bolo 623 KNM, čo predstavuje 96% kontrol z celkového počtu 651

Stav k dátumu 31.12.2015 31.12.2016

výberová vzorka RA, NV... v r.2016, 2015 416 651 50% navýšenie RA, NV

ukončené KNM, vrátane zmeranej plochy 410 623 +213



V roku 2017 sa  očakáva nárast kontrolnej činnosti je ovplyvnený 

nasledovnými faktormi:

• zvyšujúca sa miera porušení a počet zistených nedostatkov v žiadostiach o priame podpory,

• legislatívne požiadavky plynúce zo zavedenia GSAA ( zvyšných 75 % v roku 2017,

• navýšenie počtu krížových kontrol,

• očakávaný nárast kontrol pre trhové opatrenia, najmä v súvislosti s reštrukturalizáciou vinohradov,

školskými programami a delegovanými činnosťami,

• zmena systému pri kontrole projektov (KNM vykonávaná pri každej ŽOP).

1. Opatrenia a nastavená/navrhovaná stratégia pre sezónu 2017

• Stratégia sekcie kontroly definuje 10 strategických oblastí, ktorými sú

• kontakt so žiadateľom,

• investície do vybavenia a nových technológií,

• rozvoj informačných technológií a systém PPA,

• plánovanie a realizácia KNM,

• organizačné zmeny,

• požiadavky na EI, nastavenie zmien,

• nové trendy a systém vzdelávania,

• ľudské zdroje, personálne posilnenie,

• odbornosť,

• realizácia platieb v očakávaných termínoch.



2. Opatrenia v prípade plánovania KNM, ich monitoringu a vyhodnocovania

• potreba operatívneho prístupu, sledovania stavu KNM a priebežného prideľovania KNM,

• monitorovanie výkonu KNM, vyhodnocovanie na pravidelných PV PPA,

• potreba pravidelného vyhodnocovania a prijímania opatrení,

• prípadne nápravných opatrení,

• monitoring (plán, dátum KNM, trvanie, ukončenie KNM, jej výsledky),

• od 01.03.2017 nový systém plánovania a monitoringu, resp. modifikácia doposiaľ

zaužívaného systému,

• v udržiavaných databázach je denný prehľad o činnosti, okrem špecifikácia KNM aj činnosť

na RP PPA (presne definované a sledované aká činnosť sa vykonáva, prehľad

o dovolenkách, výkone ale aj paralélne sledovanie s už doposiaľ zavedeným systémom –

každodenné využívanie SMV,

• zmena v systéme motivácie zamestnancov,

• zmeny v odmeňovaní,

• preventívne opatrenia a Etický kódex,

• sledovanie činností aj podľa RP PPA.



3. Činnosti súvisiace s externým inštitúciami

• existujúce dohody o delegovaných činnostiach a ich napĺňanie,

• výsledky supervízií, identifikácia nedostatkov a nápravné opatrenia,

• potreba aj zvýšenia frekvencie sprievodných KNM,

• nedostatky nie iba pri delegovaných činnostiach, ale aj KRÍŽOVÉ PLNENIE,

• postupné „prevzatie“ a výkon našimi zamestnancami,

• uvoľnenie kapacít (GPS merania), presun na činnosti zabezpečované EI,

• pôjdeme smerom odbornosti v zmysle relevantných schém, nie iba výkon meraní!,

• postupne vybudovanie IO, požiadavky podľa ISO 17020,

• využitie potenciálu pracovníkov so skúsenosťami inšpekčných a certifikačných orgánov,

lektori vo veterinárnej oblasti a bezpečnosti potravín, zdravie zvierat..

• neplnenie termínov zo strany EI,

• písomné napomenutie/výzva 01.03.2017,

• hlavne nevykonané KNM v niektorých schémach (ZPZP –ŠVPS SR), doposiaľ nebolo

požiadané vôbec o vygenerovanie ani jednej správy pre výkon KNM, napriek skutočnosti, že

v októbri 2016 bola vygenerovaná vzorka 35 žiadateľov oddelením RA,

• dňa 28.02.2017 bolo vygenerovaných všetkých 35 správ pre EI, následne budú zaslané

ŠVPS SR dňa 01.03.2017, nakoľko sa jedná už iba o 2 kalendárne mesiace a možné

vykonanie KNM z ich strany (termín 30.04.2017)




