
Zameranie prezentácie 

1) Je možné účinne prostredníctvom štátnej pomoci 
ovplyvňovať smerovanie poľnohospodárstva? 

2) Stav v rámci kontrahovania PRV 2007-2013 

3) Čo dokázal súčasný PRV z pohľadu 
poľnohospodárstva a spracovania 

4) Dá sa ešte do konca tohto programového obdobia 
očakávať nejaký výrazný štrukturálny posun? 

5) Ako sa vyvarovať chýb pri príprave nového PRV 
2014-2020 - stav v príprave a priority v rámci 
nového programovacieho obdobia 



Štátna pomoc 

 Jej rozsah veľmi malý ( menej ako 1% zdrojov na 
podpory ) 

 Má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend 

 Priority sa častokrát menia - v závislosti od 
zdrojov v sektore, problémov a aj politických 
priorít 

 Uvažovať preto dnes o stratégii v štátnej pomoci 
do roku 2020 a ovplyvňovať prostredníctvom nej 

smerovanie pôdohospodárstva je značne nereálne  



Prijaté ŽoNFP – os 1 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Oprávnené 

výdavky                        

v EUR 

Žiadaný 

príspevok  

v EUR 

Limity verejných 

výdavkov na roky 

2007-2013  

v EUR 

% žiadaného 

príspevku z 

limitov celkom 

Výzva  

(predkladanie ŽoNFP) 

1.1 Modernizácia fariem (121) 4618 1 621 277 868 760 770 233 433 669 149 175% 

1.2. - 30.4.2008,              

14.9. - 30.10.2009,          

19.10. - 30.12.2009 

1.2.-29.2.2012 

z toho 4.výzva 432 53 820 925 21 793 277 
29 000 000 

Limit na výzvu 

75%  

z lim. na výzvu 
1.2.2012 - 29.2.2012 

1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohosp. produktov a 

produktov LH (123) 
479 571 102 955 269 276 124 204 000 000 132% 

1.2. - 30.4.2008 

1.2.-29.2.2012 

z toho 2.výzva 203 18 417 080 9 390 428 
15 261 597 

Limit na výzvu 

62% 

z lim. na výzvu 
1.2.2012 - 29.2.2012 

1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie 

poľnohosp. a LH (125) 
329 92 244 314 92 244 314 107 200 000 86,% od 15.3.2008 

1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (122) 212 41 375 514 20 688 604 41 040 000 50% 15.4. - 31.7.2008 

1.5 Odbytové organizácie výrobcov (142) 66 24 040 439 24 029 266 22 500 000 107% 15.3. - 11.9.2008 

1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 

(111) 
439 25 733 915 25 733 915 22 366 000 115% 

15.3.-30.5.2008,         

1.10.2008 -17.4.2009,        

15.7.2009 - 5.3.2010 

1.7 Využívanie poradenských služieb (114) 756 1 568 355 1 254 746 8 570 000 15% 15.3.2008 - 30.4.2009 



Prijaté ŽoNFP – os 2 a 3 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Oprávnené 

výdavky                        

v EUR 

Žiadaný 

príspevok  

v EUR 

Limity verejných 

výdavkov na 

roky 2007-2013  

v EUR 

% žiadaného 

príspevku z 

limitov 

celkom 

Výzva  

(predkladanie ŽoNFP) 

2.1 Obnova potenciálu LH a zavedenie 

preventívnych opatrení (226) 
626 268 667 717 265 152 618 126 583 600 209% 

1.2 - 30.6.2008,          

14.9.-30.10.2009 

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohosp. 

činnostiam (311) 
809 742 605 919 370 800 234 116 760 000 318% 

15.8. -2.9.2008,            

6.4.-23.4.2010 

         z toho bioplynky celkom 45 128 341 821 64 170 910 0     

3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho CR - 

časť A (313) 
230 38 420 423 19 210 530 26 772 732 72% 15.8. -30.9.2008 

3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho CR - 

časť B (313) 
22 2 106 641 1 804 206 1 804 904 100% 15.8. -30.9.2008 

3.3 Vzdelávanie a informovanie (331) 212 14 133 235 14 120 221 12 552 856 112% 

15.3 -30.5.2008,        

2.9.2008 -17.4.2009,       

15.7.2009 - 5.3.2010 

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

(321) 
626 106 183 126 105 847 380 86 988 675 122% 2.2.2009 - 30.6.2009 

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (322) 646 122 231 416 121 749 463 98 171 341 124% 2.2.2009 - 30.6.2009 

3.5 Získavanie zručností, oživovanie a 

vykonávanie stratégií (341) 
16 1 068 615 1 068 615 906 364 118% 2.5.-31.7.2008 



Prijaté ŽoNFP – os 4 

Opatrenie 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Oprávnené 

výdavky                        

v EUR 

Žiadaný 

príspevok  

v EUR 

Limity 

verejných 

výdavkov na 

roky 2007-

2013 

v EUR 

% žiadaného 

príspevku z 

limitov 

celkom 

Výzva  

(predkladanie ŽoNFP) 

4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja 

územia (413) 

85 

170 289 092 170 289 092 63 184 491 270% 
1.12. - 15.12.08,         

15.1. - 29.1.2010 

4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (431) 34 695 250 34 695 250 12 102 715 287% 
1.12. - 15.12.08,         

15.1. - 29.1.2010 

4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (421) 33 1 264 734 1 247 718 3 726 000 33% 
5.4. - 31.5.2011,  

1.1. - 31.03.2012 

Z toho projekty národnej spolupráce 9 347 605 344 785 

Z toho projekty nadnárodnej spolupráce 24 917 129 902 933 



Prijaté ŽoNFP – rekapitulácia 

os Počet prijatých ŽoNFP Žiadaný príspevok v EUR 

1 6 899 1 193 997 202 

2    626 265 152 618 

3 2 561 634 600 650 

4    118 206 232 060 

Op. osi 3 cez os 4    996 43 240 223 

CELKOM 11 200 2 343 222 752 



Stav kontrahovania  

Č. 

opatrenia 
Názov opatrenia 

Schválené projekty - uzatvorené 

zmluvy Zostatok limitu I.                       

(Limity-schvál. 

príspevok) 

% 

kontraho

vania  Počet 
Schválený príspevok 

Celkom z ES 

 1.1 Modernizácia fariem 1467 401 404 122 297 625 375 32 265 027 93% 

 1.2 
Pridávanie hodnoty do poľn. 

produktov... 
162 181 987 948 134 655 965 22 012 052 90% 

 1.3 
Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja... 

(pozemk. úpravy) 
320 78 922 550 58 549 452 28 277 450 74% 

 1.4 Zvýšenie hosp. hodnoty lesov 189 16 554 719 12 367 874 24 485 281 40% 

 1.5 Odbytové organizácie výrobcov 63 20 139 950 15 104 962 2 360 050 90% 

 1.6 
Odborné vzdelávanie a informačné 

aktivity 
381 21 911 762 16 424 601 454 238 98% 

 1.7 Využívanie poradenských služieb 442 660 431 487 862 7 909 569 8% 

 2.1 
Obnova potenciálu lesného 

hospodárstva  
370 125 748 129 99 725 554 835 471 99% 

 3.1 
Diverzifikácia smerom k nepoľn. 

činnostiam 
241 107 926 202 80 869 712 8 833 798 92% 

3.2.A 
Podpora činností v oblasti vidieckeho 

CR - časť A 
161 13 237 695 9 928 271 13 535 037 49% 

3.2.B 
Podpora činností v oblasti vidieckeho 

CR - časť B 
20 1 433 201 1 057 876 371 703 79% 

 3.3 Vzdelávanie a informovanie 180 11 912 197 8 882 537 640 659 95% 

 3.4.1 
Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo 
503 80 476 269 60 357 200 6 512 406 93% 

 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 542 94 588 475 70 941 355 3 582 866 96% 

 3.5 
Získavanie zručností, oživovanie a vyk. 

stratégií 
13 844 227 633 170 62 137 93% 

4.1 
Implementácia integrovanej stratégie 

rozvoja územia 
29 60 399 624 48 084 574 2 784 867 96% 

 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce 17 639 548 511 638 3 086 452 17% 

 4.3 Chod MAS 29 12 028 574 9 622 859 74 141 99% 

  CELKOM 5 100 1 230 815 624 925 830 838 158 083 203 89% 



V rámci stavu kontrahovania je 

potrebné  zobrať do úvahy:  

1) Pri opatreniach 1.1 a 1.2 je ešte v tabuľke 

uvedený stav bez zmlúv v rámci 

prebiehajúcich výziev 

2) Pri niektorých ďalších výzvach nie je tak isto 

ukončené kontrahovanie z dôvodu odvolaní 

resp. súdnych sporov 

3) Na EK bola zaslaná 4 modifikácia PRV, kde 

sú navrhnuté presuny medzi niektorými 

opatreniami 

 

 



Pohľad na krátke zhrnutie stavu  

1) Suma projektových podpôr do 
poľnohospodárstva a spracovania 
produktov spolu 800 mil. EUR ( 1.1, 1.2, 1.5 
a 3.1 ) – 115 mil. EUR ročne – cca. 1/3 
priamych platieb 

2) Ak porovnáme počet podaných žiadostí s 
počtom úspešných žiadostí je to u všetkých 
3 opatrení 30 % 

3) Ak zoberieme počet potenciálnych žiadostí ( 
cca 16500 ) k počtu úspešných u 1.1 a 3.1 ( 
1700 ) je to 10,3 %.   



Pohľad na krátke zhrnutie stavu  

4) Sektorovo podpora v rámci 1.1 počas 4 
výziev zahŕňala všetky sektory – hoci každá 
vláda mala svoje priority no PRV ich 
neodzrkadľoval 

5) Bola snaha to napraviť bodovacími kritériami, 
ktoré odzrkadľovali čiastočne aj priority, no aj 
tie boli široko koncipované 

6) V zásade tak PRV neriešil potrebné 
štrukturálne a strategické zmeny ale skôr sa 
zameral na náhradu príjmov 
poľnohospodárov 



Pohľad na krátke zhrnutie stavu 

7) Kritéria nie dostatočne zohľadňovali veľkosť 
žiadateľa, primeranosť veľkosti a zamerania 
projektu k ekonomickým ukazovateľom a 
možnostiam žiadateľov  

8) Potreba niektorých žiadateľov bola značne 
nepremyslená, neefektívna a už od začiatku 
bola ekonomicky odsúdená na zánik 

9) V rámci diverzifikácie bolo zameranie fakticky 
len na cestovný ruch, nie na výrobnú činnosť, 
ktorá by diverzifikovala poľnohospodársku 
výrobu a zabezpečila generovanie zisku 

 

 



Pohľad na krátke zhrnutie stavu 

10) Nemožno povedať, že by zdroje z PRV v 
rozhodujúcej miere zabezpečili resp. mali 
vplyv na plnenie priorít ministerstva resp. 
rozvoj prioritných sektorov ( živočíšna výroba, 
stav zvierat, špeciálna  rastlinná výroba) 

11) Samotných 800 mil. EUR neovplyvnilo v 
rozhodujúcej miere ani zvýšenie resp. 
udržanie zamestnanosti 

12) Reálny výsledok – zlepšilo stav 
infraštruktúry, techniky a technológie v 
poľnohospodárstve a  ekologické aspekty 

 



Dá sa ešte do konca tohto programového 

obdobia očakávať nejaký výrazný 

štrukturálny posun? 

 
 V rámci opatrenia 1.1 a 1.2 možno očakávať 

ešte po jednej výzve na cca 10 mil. EUR 

 Z hľadiska zamerania je preto nutný 
sektorový pohľad ( nie široká výzva ) na 
priority  

 Zamerať sa na sektory kde je výpadok iných 
príjmov 

 Kritériami zaviazať prijímateľov na dodržanie 
ukazovateľov 



Ako sa vyvarovať chýb pri príprave nového 

PRV 2014-2020 - stav v príprave a priority 

v rámci nového programového obdobia 

 

Zamerať sa na: 

1) Proces prípravy 

2) Dobre zadefinovanie obsahu a priorít v rámci PRV 

3) Zjednodušenie a zrýchlenie implementácie 

 

 



Proces prípravy PRV 

1) Návrh nariadenia EP a Rady o podpore rozvoja 

vidieka prostredníctvom EPFRV ( 12.10.2012 ) 

2 ) Pozičný dokument EK  - návrh priorít pre 

financovanie rozvoja vidieka na roky 2014-2020 ( 

9.11.2012 ) 

3) Definitívne schválenie nariadenia ( najskôr jún 2013)  

4) Príprava samotného nového PRV 

5) Partnerská dohoda – spoločný strategický rámec 



Príprava samotného PRV 

 
A.1 Vypracovanie analytickej časti programu ( november 2012 ) : 

 

 demografická a socio-ekonomická analýza sektora 

poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckej ekonomiky 

 analýza kritických potrieb sektorov 

 analýza vhodnosti a rozsahu produkcie biomasy ako boja 

proti zmenám klímy 

 definovanie potrieb sektora s dôrazom na zelený rast a 

inovácie 

 SWOT analýza ( slabé a silné stránky, príležitosti ohrozenia) 

 zostavenie intervenčnej logiky vybraných opatrení programu, 

priorít  a cieľov politiky rozvoja vidieka 

 



Príprava samotného PRV 

 

A.2 Vypracovanie strategickej časti programu ( apríl 2012 ) : 

 

 Analýza potenciálnych žiadateľov 

 Analýza optimálneho rozsahu intervencií – opatrení 

 Analýzu týchto opatrení so zameraním na elimináciu dopadov 

efektu mŕtvej váhy pri investíciách 

 Stanovenie cieľových hodnôt ukazovateľov 

 Návrh ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie opatrení 

 

 



Príprava samotného PRV 

B) Zabezpečenie ex-ante hodnotenia 

 

C) Pracovná skupina pre program 

 - na základe partnerstva  

 - zriadená na základe uznesenia PV MPRV SR  

 

D) Strategické rozhodnutie MPRV SR a koordinovanie 
procesu ( snaha nájsť konsenzus pri dodržaní priorít 
na základe analýz a ex-ante hodnotenia) – riadiaca 
skupina 



Priority PRV 2014-2020 
 Podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 

lesníctve a  vo vidieckych oblastiach; 

 Zvýšenie konkurencieschopnosti všetkých typov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti fariem; 

 Podpora organizácie v rámci potravinového reťazca a riadenie 
rizík; 

 Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; 

 Podpora účinného využívania zdrojov a prechodu na nízko-
uhlíkové a klíme odolné poľnohospodárstvo, potravinárstvo a 
lesníctvo; 

 Podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a 
hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

 

 Všetky priority musia prispievať k prierezových cieľom, 
ktorými sú: inovácie, životné prostredie a zmiernenie 
klimatickej zmeny a prispôsobenie sa tejto zmene klímy. 

 



1. Priorita : Podpora prenosu znalostí a inovácií v 

poľnohospodárstve, lesníctve a  vo vidieckych 

oblastiach; 

 

 Podpora inovácií a znalostnej základne vo vidieckych 
oblastiach; 

 

 Posilnenie väzieb medzi poľnohospodárstvom, 
lesníctvom a výskumom a inováciami; 

 

 Podpora celoživotného a odborného vzdelávania. 

 



2. priorita: Zvyšovanie konkurencieschopnosti 

všetkých typov poľnohospodárstva a 

životaschopnosti fariem 

 Podpora reštrukturalizácie fariem, ktoré čelia 
najväčším štrukturálnym problémom, najmä fariem s 
nízkou účasťou na trhu a fariem, ktoré potrebujú 
poľnohospodársku diverzifikáciu; 

 

 Podpora generačnej obnovy v poľnohospodárstve 
(podpora mladých poľnohospodárov). 

 

 Uvedená priorita sa má napĺňať predovšetkým 
prostredníctvom opatrení ako: 

 Systémy kvality poľnohospodárskych produktov a 
potravín; 

 Platby oblastiam s prírodnými a inými špecifickými 
obmedzeniami. 



3.Priorita: Podpora organizácie potravinového 

reťazca, 

riadenie rizík v poľnohospodárstve 

 Lepšia integrácia prvovýrobcov do potravinového reťazca prostredníctvom 
systémov kvality, propagácie na lokálnych trhoch a krátkych dodávateľských 
reťazcov, skupín výrobcov. 

 riadenie rizika v poľnohospodárstve. 

Uvedená priorita sa má napĺňať predovšetkým prostredníctvom nasledovných 
opatrení: 

 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými 
pohromami. 

 Ochrana a obnova lesov poškodených požiarom a prírodnou pohromou; 

 Zakladanie skupín výrobcov; 

 Životné podmienky zvierat; 

 Riadenie rizika 

 Poistenie úrody, zvierat a rastlín. 

 Podielové fondy pre choroby rastlín a zvierat a environmentálne katastrofy 

 Nástroj stabilizácie príjmov. 

 



4. Priorita: Obnova, zachovanie a posilnenie  

ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a 

lesníctva 

 Obnova a zachovanie biodiverzity vrátane oblastí 

NATURA 2000 a hospodárenia s vysokou prírodnou 

hodnotou; 

 

 Zlepšenie hospodárenia s vodou; 

 

 Zlepšenie obhospodarovania pôdy. 

 



5. Priorita: Účinnosť zdrojov a prechod na nízko-

uhlíkové hospodárstvo v agropotravinárskom a 

lesnom sektore 

 Zvýšenie účinnosti využívania vody v 
poľnohospodárstve; 

 Zvýšenie účinnosti využívania energie v 
poľnohospodárstve a výrobe potravín; 

 Uľahčenie dodávok a využívania OZE, vedľajších 
produktov, odpadu, zvyškov a iných nepotravinárskych 
surovín na účely biohospodárstva; 

 Zníženie emisií oxidu dusného a metánu z 
poľnohospodárstva 

 Podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v 
poľnohospodárstve a lesníctve 



6. Priorita: Podpora sociálnej inklúzie, znižovania 

chudoby a hospodársky rozvoj vidieckych oblastí 

 Uľahčenie diverzifikácie, vytvárania nových malých podnikov a 

tvorba pracovných miest; 

 Posilnenie miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach (obce, 

LEADER – min. 5 % z príspevku fondu) 

 Sprístupnenie, využívanie a kvalita informačných a 

komunikačných technológií vo vidieckych oblastiach. 

 

Uvedená priorita sa má napĺňať predovšetkým prostredníctvom 

opatrení ako: 

 Základné služby a obnova dediny vo vidieckych oblastiach; 

 LEADER. 



Opatrenia osobitného významu, ktoré prispievajú  

k napĺňaniu viacerých priorít EÚ v oblasti rozvoja 

vidieka 

 Poradenské služby, služby pre riadenie a výpomoc 

fariem; 

 Investície do hmotného majetku; 

 Rozvoj fariem a podnikov; 

 Spolupráca; 

 LEADER. 



Porovnanie s návrhom Programového vyhlásenia 

vlády Slovenskej republiky schváleným 27.4.2012 

Vládou SR 

 vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi 
zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, 
ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj 
potravinárskeho priemyslu. Osobitná podpora sa poskytne 
chovu hovädzieho dobytka oviec.  

 Bude podporovať prípravu opatrení súvisiacich 
s adaptáciou poľnohospodárstva na zmenu klímy 
prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia, ktorými 
sa zvýši zadržiavanie vody v krajine a prípravou účinnej 
politiky zachovania a rozvoja hydromelioračných 
zariadení (závlah a odvodnení).  

 

 



Porovnanie s návrhom Programového vyhlásenia 

vlády Slovenskej republiky schváleným 27.4.2012 

Vládou SR 

 rozvoj hospodárstva na biologických základoch s cieľom 

zvýšiť efektívnosť využívania domácich obnoviteľných 

zdrojov surovín, prispieť k znižovaniu environmentálnej 

zaťaženosti znižovaním produkcie skleníkových plynov 

 

 zlepšenie sociálnych podmienkok obyvateľstva 

skvalitňovaním životného prostredia a vytváraním 

nových pracovných miest.  

 



Porovnanie s návrhom Programového vyhlásenia 

vlády Slovenskej republiky schváleným 27.4.2012 

Vládou SR 

 vláda podporí obnovu a modernizáciu domáceho 
potravinárskeho priemyslu, s možnou majetkovou 
účasťou prvovýrobcov, s významným prínosom pre 
zamestnanosť, tvorbu pridanej hodnoty a zvýšenie podielu 
domácich výrobkov v obchodnej sieti.   

 V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby 
vláda podporí spracovanie a finalizáciu produktov 
z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením propagácie 
a podpory predaja domácich potravín. Využije všetky 
dostupné ekonomické a právne nástroje na podporu 
finalizácie produktov v podnikoch poľnohospodárskej 
prvovýroby a predaj čerstvých potravín týmito podnikmi 
priamo konečnému spotrebiteľovi. 



Ostatné aspekty 

 Riadenie rizík 

 Počet opatrení 

 Veľkosť podpory 

 Oprávnený žiadateľ 

 Druhy oprávnených výdavkov 

 Kritéria  



Zjednodušenie a zrýchlenie 

implementácie 

 Elektronizácia procesu 

 Dobrá príprava manuálov a príručiek 

 Administratívne kapacity 

 Vzdelávanie 

 Lepšie rozmýšľanie na strane prijímateľa 

 

 

 



Ďakujem za pozornosť 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Partika 

výkonný riaditeľ  

PPA 


