Príloha č. 3
VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ KAPITOLY MPRV SR
Rozpočet kapitoly MPRV SR bol v roku 2011 rozpracovaný do nasledovných
programov:
Program „Udržateľné lesné hospodárstvo“ je rozdelený do dvoch podprogramov:
Obnova a rozvoj lesného hospodárstva a Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo. Program je orientovaný najmä na implementáciu princípov trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov prostredníctvom programov starostlivosti o lesy, komplexné
monitorovanie stavu lesov s cieľom kategorizácie lesov, pásiem ohrozenia lesov imisiami
a databázy hospodársko-úpravníckej typizácie. Úlohou programu je funkčne integrované
lesné hospodárstvo, zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky
a sociálny rozvoj regiónov a vidieka.
Cieľom programu „Potravinová bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat a rastlín“
je zásobovanie obyvateľstva kvalitnými potravinami, zabezpečovanie vysokej úrovne zdravia
a ochrany zvierat a rastlín a zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských producentov
potravín. Program tvoria štyri podprogramy: Regulácia, formulácia a výkon veterinárnej
a potravinovej služby, Zdravotná neškodnosť potravín, Poznatková báza na zabezpečenie
kvality a bezpečnosti potravín, Regulácia vstupov, zdravie a kvalita rastlín.
Program „Tvorba, regulácia a implementácia politík“ je členený na sedem
podprogramov: Podpora programov, Realizácia a administrácia finančných schém,
Poznatková podpora tvorby politík, Pôdohospodársky informačný systém, Štatistický
informačný systém, Pozemkové úpravy, Riadenie a kontrola APRR. Cieľom programu je
vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým farmárom, obyvateľom
vidieka, agropotravinárskemu priemyslu, spotrebiteľom, verejnosti a inštitúciám verejnej
správy v súlade s princípmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Zámerom programu „Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva
a potravinárstva“ je medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný
agropotravinársky sektor, vytvárajúci environmentálne udržateľný vidiecky ráz. Aktivity
programu sú rozdelené do piatich podprogramov: Podpora poľnohospodárskych činností –
priame platby, Rybné hospodárstvo EFT (operačný program Rybné hospodárstvo SR
2007 - 2013), Stabilizácia trhu poľnohospodárskej produkcie (TOV), Poznatková podpora
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, Plemenárska a kontrolná činnosť.
Program „Rozvoj vidieka“ obsahuje šesť podprogramov: Implementácia rámca
podpory, Zveľaďovanie krajiny, Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva, Zlepšenie životného prostredia a krajiny, Kvalita života vo
vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva; Leader - EAFRD. Cieľom
programu „Rozvoj vidieka“ je životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie,
stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania pracovných
príležitostí a vyššej životnej úrovne.
Program „Regionálny rozvoj“ je rozdelený do siedmich podprogramov :
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Operačný program Bratislavský kraj, Regionálny operačný program, Program
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, Program cezhraničnej spolupráce HU – SK, Program
cezhraničnej spolupráce AT – SK, Program cezhraničnej spolupráce PL – SK, Program
cezhraničnej spolupráce ENPI CBC HU – SK – RO – UA. Aktivity v programe „Regionálny
rozvoj“ sa zameriavajú najmä na realizáciu podpôr z operačných programov cezhraničnej
spolupráce, regionálneho operačného programu a operačného programu Bratislavský kraj.
Ciele zadefinované v programovej štruktúre kapitoly MPRV SR na rok 2011 boli so
zreteľom na stanovené zámery programov dosiahnuté. Pri niektorých cieľoch sa vyskytli
problémy s plnením a to najmä v súvislosti s krátením rozpočtu výdavkov na ich realizáciu.
Rozpočtové výdavky na podporu poľnohospodárstva v roku 2011v €
Tabuľka č. 1
Ukazovateľ

Pôvodný
rozpočet

Trhovo orientované výdavky celkom

31 886 924

31 869 859

13 068 344

40,98

41,01

z toho: výdavky EÚ

28 665 153

28 665 153

9 863 638

34,41

34,41

3 221 771

3 204 706

3 204 706

99,50

100,00

Priame platby celkom

357 746 235

365 202 647

365 202 647

102,08

100,00

v tom: výdavky EÚ

278 359 000

278 368 650

278 368 650

100,00

100,00

79 387 235

86 833 996

86 833 996

109,40

100,00

Rozvoj vidieka

425 200 000

722 911 599

408 533 673

96,08

56,51

Program rozvoja vidieka (2007 - 2013)

425 200 000

722 911 599

408 533 673

96,08

56,51

v tom: výdavky EÚ

325 404 000

551 548 755

313 434 029

96,32

56,83

99 796 000

171 362 844

95 099 645

95,29

55,50

3 596 503

5 889 594

1 653 179

45,97

28,07

2 595 077

4 207 412

1 211 121

46,67

28,79

1 001 426

1 682 182

442 059

44,14

26,28

8 000 000

8 064 827

8 064 827

100,8

100,00

826 429 662
1 133 938 526 796 522 670
Prameň: MPRV SR, Návrh záverečného účtu za rok 2011
*Ostatné priame platby: Osobitná platba na cukor, energetické plodiny, ovocie a zelenina
ŠR = štátny rozpočet
Vypracoval: VÚEPP

116,68

70,24

predfinancovanie zo ŠR

spolufinancovanie zo ŠR

spolufinancovanie zo ŠR
Európsky fond pre rybné
hospodárstvo (2007 - 2013)
v tom: výdavky EÚ
spolufinancovanie zo ŠR
Štátna pomoc + ostatné národné
podpory + verejnoprospeš. činnosti
SPOLU

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

Index
Index
skut./pôv. skut./upr.

1. Organizácia trhu s agrárnymi komoditami
Trhovoorientované výdavky (TOV) predstavujú výdavky, účelovo určené na podporu
vývozu poľnohospodárskych výrobkov mimo územia EÚ, stabilizáciu trhu
poľnohospodárskej produkcie a na niektoré schválené projektové podpory.
Opatrenia na organizovanie trhu realizuje Pôdohospodárska platobná agentúra
(PPA) - sekcia organizácie trhu. Organizácia trhu s komoditami sa postupne začleňovala pod
jednotnú organizáciu poľnohospodárskych trhov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.
Podpora spoločnej organizácie trhu predstavovala nasledovné formy:
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TOV sú zaradené do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), ktorý
je súčasťou všeobecného rozpočtu ES. Špecifickú skupinu trhových opatrení predstavujú
opatrenia vyžadujúce si spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (Programy „Školské mlieko“,
Propagačný a informačný program spotreby mlieka „Objav mlieko“, „Národný program
stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva“, „Akčné plány“).
Podpora spoločnej organizácie trhu predstavovala:
a) Obchodné mechanizmy – dovozné a vývozné licencie, vývozné certifikáty s vopred
stanovenou sadzbou náhrady (non annex I.), vývozné náhrady,
b) Rastlinné komodity - organizácia trhu s rastlinnými komoditami, potravinová pomoc,
c) Živočíšne komodity - organizácia trhu so živočíšnymi komoditami.
a) Obchodné mechanizmy:
Vývozné náhrady pre základné poľnohospodárske výrobky vyrovnávajú rozdiel
medzi svetovými cenami a cenami na domácom trhu. Vyplácali sa z EPZF. PPA v roku 2011
schválila 136 žiadostí o vývozné náhrady, vydala 72 dovozných licencií a 130 vývozných
licencií.
Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky (non annex I.)
Predstavujú vývozné náhrady na základné výrobky a ich zložky odvodené od
základných zložiek poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú opatrenia SPP a
obsahujú významné množstvá poľnohospodárskych zložiek (tzv. základných výrobkov). V
skupine spracovaných poľnohospodárskych výrobkov je zahrnutá široká škála tovarov od
čokolády, detských výživ, pečiva, cukroviniek, cestovín, nealkoholických nápojov, až po
niektoré alkoholické nápoje a modifikovaný škrob.
b) Rastlinné komodity:
Intervencie - nákup, skladovanie, predaj (obilniny, cukor). Je to nástroj regulácie
vnútorného trhu krajín Európskej únie u vybraných komodít (obilnín, cukru) s pevne
stanovenou intervenčnou cenou pre celú EÚ. V hospodárskom roku 2010/2011 bolo možné do
intervenčného nákupu ponúknuť obilniny.
K 1. 1. 2011 bolo v intervenčných zásobách uskladnené 27 059 ton pšenice a 155 684
ton jačmeňa. Tieto zásoby boli v priebehu roka 2011 vyskladnené a k 31. 12. 2011 PPA
neevidovala žiadne intervenčné zásoby.
Mimoriadna podpora v sektore ovocia a zeleniny
V roku 2011 bolo prijatých 28 a schválených 19 žiadostí o podporu, vyplatených
v objeme 529 160 €.
Akčný plán a operačný program
V roku 2011 bola prijatá a schválená 1 žiadosť o poskytnutie pomoci na financovanie
plánov predbežného uznania v rámci akčných plánov vo výške 100 000 €. O poskytnutie
pomoci v rámci operačných programov bolo prijatých a schválených 10 žiadostí, na ktoré
bolo vyplatené 497 989 €.
3

Sušené krmivá
Za hospodársky rok 2010/2011 PPA prijala spolu 20 žiadostí o poskytnutie podpory
spracovateľským podnikom na sušené krmivo na celkové množstvo 1 073,9 ton.
V kalendárnom roku 2011 bola vyplatená podpora na sušené krmivo vo výške 35 440 €.
Hospodársky rok pre sušené krmivo trvá od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho
kalendárneho roka.
Podporné nástroje v sektore vína
V SR sa uplatňovali v zmysle Národného podporného programu SR v rámci spoločnej
organizácie trhu s vínom nasledovné opatrenia:
-

Trvalé ukončenie výsadby vinohradov
Podporu bolo možné v rokoch 2008, 2009, 2010 poskytnúť akejkoľvek fyzickej alebo
právnickej osobe, ktorá na území SR užívala zaregistrovanú vinohradnícku plochu
a z tejto plochy odstránila všetky kry viniča a opornú konštrukciu. V roku 2011 sa
uvedené opatrenie už iba dofinancovalo - vyplatilo sa 406 815 €.

-

Reštrukturalizácia vinohradov
V roku 2011 bolo prijatých 40 žiadostí a schválených 29 žiadostí o podporu, boli
vyplatené finančné prostriedky v objeme 3 788 900 €.

-

Poistenie úrody vinohradov
PPA prijala 41 žiadostí, schválených bolo 37 žiadostí o podporu. Celkovo bolo v roku
2011 vyplatených 133 915 €.

–

–

Propagácia na trhoch tretích krajín
V roku 2011 boli prijaté 4 žiadosti o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín, na
uvedené opatrenie neboli čerpané žiadne finančné prostriedky
Investície do podnikov
V roku 2011 bolo prijatých 41 žiadostí o podporu na investície a celkovo bolo
vyplatených 326 081 €.

Školské ovocie
V roku 2009 sa začal uplatňovať program „Školské ovocie“, na základe ktorého je
zabezpečené pravidelné dodávanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do vzdelávacích
inštitúcií.
Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. €. SR sa zapojila od školského roku
2009/2010 s finančnou podporou EÚ 1,27 mil. €, ktorá bola vyčlenená asi pre 300 000 detí.
Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená na 73 % z EÚ a 27 % hradí žiak. Na školský rok
2009/2010 to predstavovalo sumu 1,75 mil. €, na školský rok 2010/2011 bola suma zvýšená
na 2,5 mil. €.
V roku 2011 bolo prijatých 158 žiadostí a celkovo vyplatených 2 789 738 €.
Medziročný nárast bol spôsobený dofinancovaním žiadostí o poskytnutie pomoci za školský
rok 2009/2010 a pridelenie vyššieho stropu pomoci na školský rok 2010/2011.
c) Živočíšne komodity:
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Podpory spotreby mlieka v školských zariadeniach – školské mlieko
Podpora je určená deťom v materských školách a žiakom na základných a stredných
školách prostredníctvom schválených uchádzačov o zabezpečovanie mliečnych výrobkov,
ktorými môžu byť:





vzdelávacia inštitúcia,
orgán školstva, pokiaľ ide o výrobky distribuované žiakom v rámci jeho pôsobnosti,
dodávateľ výrobkov,
organizácia pôsobiaca v mene jednej alebo viacerých vzdelávacích inštitúcií,
alebo jedného resp. viacerých orgánov školstva a osobitne zriadená na tento účel.
Podpory boli preplácané zo zdrojov EÚ podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008
v platnom znení a zo zdrojov ŠR podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2008 o poskytovaní
pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v znení neskorších predpisov
(nariadenie vlády SR č. 348/2010 Z. z.).

Podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a
obchodovanie s včelími produktmi
Podpora je poskytovaná prostredníctvom celoštátne pôsobiacich včelárskych združení
všetkým včelárom a včelárskym organizáciám. V roku 2011 boli prijaté a schválené 4
žiadosti. Na jednotlivé opatrenia podľa schváleného Národného programu stabilizácie
a rozvoja slovenského včelárstva boli v roku 2011 vyplatené podpory v celkovej výške
1 278 996 €.
Propagácia poľnohospodárskych produktov na vnútornom trhu
Cieľ programov je prispieť k zlepšeniu informovanosti o príslušných výrobkoch ako aj
k ich odbytu. V roku 2011 bolo v rámci programu vyplatených spolu z prostriedkov EÚ a ŠR
931 188 €.
Čerpanie rozpočtu na TOV
v mil €

Tabuľka č. 2

TOV
Vývozné náhrady
Akčné plány skupín výrobcov
Poistenie úrody
Reštrukturalizácia vinohradov
Trvalé ukončenie výsadby vinohradov
Investície
Sušené krmivo
Operačné programy organizácií výrobcov
Použitie zahusteného hroznového muštu
Mimoriadna podpora
Školské ovocie
Potravinová pomoc
Propagácia

2010

2011
0,56
0,1
0,11
3,94
0,97
0,1
0,04
0,3
0,13
0
0,81
0
0,9
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0,17
0,1
0,05
3,79
0,54
0,27
0,04
0,5
0
0,53
2,79
0,06
0

Spolu rastlinné komodity
Osobitná podpora v sektore mlieka
Podpora včelárom (financovanie EÚ)
Podpora včelárom (SR)
Školské mlieko (EÚ)
Školské mlieko (SR)
Propagácia (EÚ)
Propagácia (SR)
Spolu živočíšne komodity
SPOLU TOV
Doplatok výrobcom cukru a izoglukózy*
Spolu

7,97
2,03
0,5
0,5
0,78
1,86
0,56
0,34
5,67
13,64
0,21
13,84

8,84
0
0,64
0,64
0,54
1,48
0,58
0,35
4,22
13,07
0
13,07

*nie je zahrnutý do upraveného rozpočtu (mimorozpočtové prostriedky)
Prameň: PPA, vyžiadané údaje
Vypracoval: VÚEPP

Cukor
V roku 2011 bolo na dodatočnú pomoc na diverzifikáciu zaregistrovaných 76 žiadostí
a z toho schválených 49 žiadostí. Celková výška prostriedkov, vyplatená na tento účel, bola
1 135 795 €, čím bol vyčerpaný zvyšok prostriedkov, určených na dodatočnú pomoc v rámci
reštrukturalizácie z EÚ pre SR.
Financovanie intervenčných opatrení
V súlade so systémom finančného riadenia EPZF schváleným vládou 25. 6. 2008
uznesením č. 429 slúži samostatný mimorozpočtový účet PPA na financovanie výdavkov
a príjem prostriedkov spojených s intervenciami na spoločnom trhu EÚ (verejné skladovanie,
reštrukturalizačné programy schválené Komisiou).
PPA na mimorozpočtovom účte sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace
s intervenčnými opatreniami v súlade s § 8 zákona č. 543/2007 Z. z., o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Pravidlá intervenčného nákupu sa riadia režimom stanoveným Európskou komisiou a platia
pre všetky členské štáty EÚ.
Výdavky mimorozpočtového účtu predstavovali prostriedky na opatrenia vo forme
verejného skladovania EPZF. V roku 2011 k 31. 12. 2011 bola celková suma finančných
prostriedkov na mimorozpočtovom účte PPA 62 357 811 €.
Celkové hodnotenie podpôr na TOV
Čerpanie TOV je odrazom meniacej sa situácie na trhu s agropotravinárskymi
komoditami, závisí od počtu žiadostí podľa jednotlivých opatrení ako aj od realizácie týchto
opatrení. Nízke čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v roku 2010 ovplyvnené najmä
nepriaznivým počasím a ním spôsobenou neúrodou niektorých komodít.
V roku 2011 predstavoval schválený rozpočet na TOV 31 886 924 €, z ktorého sa
skutočne vyčerpalo 13 068 343 € (41,01%).
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2. Priame platby
Priame platby predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa
dopredu stanovených výrobných kvót a tvoria dôležitú časť výdavkov EÚ do
poľnohospodárstva. Realizujú sa prostredníctvom EPZF vo forme bežných transferov
nefinančným subjektom priamo hospodáriacim na pôde, ktoré spĺňajú podmienky pre ich
poskytovanie, uvedené v nariadení 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, 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 Termín
vyplácania je od. 1. 12. bežného do 30. 6. nasledujúceho roka.
Nariadením Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009 boli stanovené rozpočtové stropy
pre priame platby na roky 2009 – 2015 a následne boli upravené nariadením komisie EÚ č.
680/2011 zo dňa 14. 7. 2011. Stanovený limit na SAPS bol vo výške 80 % priemeru krajín
EÚ-15. Tieto prostriedky bolo možné doplniť národnou vyrovnávacou platbou do výšky 20
%, t. j. spolu do výšky 100 % priemeru krajín EÚ. V schválenom rozpočte boli na národnú
vyrovnávaciu platbu vyčlenené prostriedky vo výške 40,6 mil. €, čo predstavuje 10 % zo
stanoveného limitu, takže priame platby na rok 2011 boli rozpočtované vo výške 90 %
priemeru krajín EÚ 15. Upravený rozpočet ovplyvnili zmeny v limitoch priamych podpôr
stanovené v nariadení Komisie č. 680/2011 ako aj prostriedky z prevodu z roku 2010 a prevod
prostriedkov do roku 2012 v objeme 29,4 mil. €. Schválený rozpočet pre priame platby pre
rok 2011 bol vo výške 357,7 mil. €, skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 bolo vo výške 365,2
mil. € (o 27,6 mil. € viac ako v roku 2010).
PPA oznamuje a vypláca každoročne záujemcom podpory formou:
-

jednotnej platby na plochu (SAPS),
doplnkových národných priamych platieb,
osobitnej platby na cukor,
osobitnej platby na ovocie a zeleninu,
prechodnej platby na rajčiaky.
Najväčší objem v roku 2011 bol vyplatený na platby SAPS. Z toho, v nadväznosti na
čl. 68 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 boli realizované platby na dojnicu vo
výške 10,28 mil. € na 1 113 schválených žiadostí na riešenie špecifických nevýhod v sektore
mlieka postihujúcich subjekty hospodáriace v znevýhodnených alebo zraniteľných oblastiach.
Na platby SAPS bolo v roku 2011 vyplatených celkom 285,86 mil. € na 16 731 žiadostí.
Na ďalšie priame platby boli vyplatené finančné prostriedky - osobitná platba na cukor
na 373 žiadostí, na prechodnú platbu na rajčiaky pre 36 žiadostí, osobitná platba na ovocie
a zeleninu na 1 103 schválených žiadostí.
V rámci národných vyrovnávacích priamych platieb z prostriedkov štátneho rozpočtu
bolo vyplatená podpora na VDJ (3 154 žiadostí), na chmeľ bolo realizovaných 11 žiadostí.
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2.1 Jednotná platba na plochu (SAPS)
Jednotná platba na plochu (SAPS) bola poskytovaná v zmysle § 2 nariadenia vlády
SR č. 488/2010 Z. z. z 8. 12. 2010 o podmienkach poskytovania podpory v
poľnohospodárstve formou priamych platieb. Poskytuje sa na poľnohospodársky využívanú
pôdu jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o
výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely
jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny
porast) o výmere najmenej 0,3 hektára, ktorá bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a
udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami
(príloha č. 2 NV SR č. 488/2010 Z. z.) a je žiadateľovi k dispozícii k 31. 5. príslušného roka.
Okrem spomenutých dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok je
žiadateľ povinný plniť aj požiadavky hospodárenia, vrátane koeficientov pre výpočet
množstva vyprodukovaného dusíka, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 a 4 NV SR č. 488/2010 Z.
z.
Od žiadateľov o túto platbu sa vyžadovalo aj zaťaženie na výmeru trvalých trávnych
porastov. Táto podmienka sa netýka tých žiadateľov, ktorých výmera TTP bola nižšia ako 20
ha. Pre rok 2010 aj rok 2011 bolo stanovené minimálne zaťaženie 0,2 VDJ/ha TTP s celkovou
výmerou nad 20 ha. Žiadosť o túto platbu sa podávala na pracovisku PPA a bola poskytovaná
na základe NV SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
Naviazaním platby SAPS na dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych
a environmentálnych podmienok a podmienok hospodárenia (podmienky krížového plnenia)
sa prispieva k šetrným postupom k životnému prostrediu, ku krajinotvorbe, k udržiavaniu
stavov hospodárskych zvierat.
Prehľad sadzieb pre priame platby
v € na mernú jednotku

Tabuľka č. 3
Merná
jednotka

2010

2011

SAPS

ha

142,4

155,36

Osobitná platba na cukor

ha

273,93

597,47

Platba na dojnicu

ks

60,84

79,16

Osobitná platba na ovocie a zeleninu

ha

52,71

55,15

Prechodná platba na rajčiaky

ha

477,94

538,37

Platba na chmeľ

ha

387,84

300,62

143

109,50 € a 150 € *

VDJ

1 VDJ

(* pre rok 2011 boli stanovené 2 druhy sadzieb na VDJ
Prameň: MPRV SR
Vypracoval: VÚEPP
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2.2 Ďalšie priame platby
Osobitná platba na ovocie a zeleninu bola poskytnutá na výmeru, na ktorej sa
pestovalo ovocie a zelenina v zmysle § 5 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. z 8. 12. 2010
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa
poskytla na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v roku 2007 v prílohe k jednotnej žiadosti v
zozname poľnohospodárskych pozemkov.
Prechodná platba na rajčiaky v zmysle § 6 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. z
8. 12. 2010 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych
platieb sa žiadateľovi poskytla na výmeru pestovaných rajčiakov v príslušnom roku, najviac
však na výmeru, ktorú má uvedenú v zmluve so schváleným prvým spracovateľom. Zmluva
musí okrem iného obsahovať najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie. Zmluvu môže
uzatvoriť žiadateľ osobne alebo prostredníctvom odbytovej organizácie, ktorej je členom. Po
zbere je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi najmenšie množstvo rajčiakov, ktoré
zodpovedá násobku výmery rajčiakov zo zmluvy a minimálnej úrody 20 t/ha. Do konca roku
2010 nebola platba realizovaná, platby sa realizovali až v roku 2011. Podpory na prechodnú
platbu na rajčiaky za rok 2011 budú vyplatené v roku 2012.
Osobitná platba na cukor bola zavedená od roku 2006 a upravená čl. 143 b nariadenia
Rady čl.1782/2003. Od 1. 1. 2009 bolo zrušené nariadením Rady 73/2009, platba sa vyplácala
podľa čl. 126. Nariadenie je výsledkom reformy v sektore cukru, na základe ktorej sa
postupne znižuje cena cukru na spoločnom trhu. Osobitná platba na cukor má farmárom
nahradiť výpadok príjmov v dôsledku zníženej ceny. Poskytovala sa ako odviazaná od
produkcie a bola plne financovaná z prostriedkov EÚ. Platba na hektár sa stanovila ako podiel
sumy finančnej obálky, určenej pre SR a celkovej výmery podľa podaných žiadostí.
Osobitná platba na cukor v zmysle § 4 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. z 8. 12.
2010 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa
poskytla žiadateľovi na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala
cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa
zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktoré boli súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na
plochu v roku 2005. Osobitná platba na cukor sa poskytuje žiadateľovi, ktorý spĺňa
podmienky poskytnutia jednotnej platby na plochu. Žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o
dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného
predpisu. Zmluva sa nepredkladá, ak ju už raz agentúre žiadateľ predložil. Ak žiadateľ
nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery
poľnohospodárskych pozemkov sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v
zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha. sa poskytla žiadateľovi
na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005.
Podľa metodického pokynu MPRV SR č. 1304/2010 - 630, sa osobitná platba na cukor
poskytla na „historickú výmeru“, nie na výmeru cukrovej repy v aktuálnom roku pestovania.
Výšku osobitnej platby na cukor neovplyvnila zmena výmery cukrovej repy v porovnaní
s rokom 2005 alebo zmena výmery poľnohospodárskej pôdy celkom, vrátane ukončenia
pestovania cukrovej repy, ak bola oprávnená pre platbu SAPS v príslušnom kalendárnom
roku.
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V roku 2011 sa SR listom adresovaným Komisii pod č. 293/2011-100 z 11. 2 . 2011
rozhodla čerpať pre osobitnú platbu na cukor maximálny objem prostriedkov stanovených pre
SR v prílohe XV. Nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 v sume 19 289 000 €.
Platba na dojnicu v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 488/2010 z 8. 12. 2010 o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa
poskytla žiadateľovi ak:
a) hospodári v znevýhodnených oblastiach alebo hospodári
b) má v centrálnom registri zvierat registrovanú farmu na
c)
dodrží retenčné obdobie chovu dojníc od 1. 6. do
Poskytnutie platby na dojnicu je podmienené podaním žiadosti
poskytnutie jednotnej platby na plochu.

v zraniteľných oblastiach,
chov hovädzieho dobytka,
31. 8. príslušného roku.
a splnením podmienok pre

Platba na pestovanie energetických plodín
Program podpory pestovania energetických plodín bol ukončený, spracovatelia museli
zazmluvnené energetické plodiny pozberané v roku 2009 spracovať najneskôr do 31. 7. 2011.
V roku 2011 bolo na energetické plodiny, schválených v predchádzajúcom období,
vyplatených 2 817 €.
2.3 Doplnkové národné vyrovnávacie priame platby
Sektor plodín pestovaných na ornej pôde patril v SR k najpodporovanejším sektorom
poľnohospodárstva. Od roku 2009 sa zmenil systém platieb na plodiny pestované na ornej
pôde. Platby už boli poskytnuté na všetky plodiny pestované na ornej pôde, teda aj na
krmoviny, či trvalé kultúry. Doplnkovú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak
poľnohospodárska pôda podľa odseku bola obhospodarovaná k 30. 6. 2003, má výmeru
najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov
príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným
žiadateľom. Žiadosť o túto platbu, podobne ako aj pri predchádzajúcej platbe, je potrebné
podať na pracovisku PPA v termíne ako v prípade priamej platby.
Do doplnkových národných platieb patria:
- doplnková platba na plochu,
- platba na chmeľ.
Žiadosť o platbu mohol podať na PPA žiadateľ, vykonávajúci poľnohospodársku
činnosť na území SR.
Doplnková platba na plochu v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 114/2009 z 18.
marca 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových
národných priamych platieb v rastlinnej výrobe sa poskytne na výmeru obhospodarovanej
ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov a
dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať
viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku príslušného druhu pozemku o výmere najmenej
0,3 hektára a ktorá zároveň bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s
dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (príloha č. 2 nariadenia
vlády SR č. 488/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o podmienkach poskytovania podpory v
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poľnohospodárstve formou priamych platieb). Doplnkovú platbu možno poskytnúť
žiadateľovi, ktorý na danú výmeru žiada o jednotnú platbu na plochu, pričom výmera, na
ktorú žiada o doplnkovú platbu, nemôže byť väčšia ako výmera, na ktorú žiada o jednotnú
platbu na plochu.
Na doplnkovú platbu na plochu boli v roku 2011 použité prostriedky vo výške 7 620 €
na žiadosti schválené v predchádzajúcom roku. Za rok 2011 sa nevyplácala doplnková platba
na plochu, pretože ministerstvo stanovilo na tento druh platby nulovú sadzbu.
Platba na chmeľ v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. č. 114/2009 z 18. marca 2009 o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných
priamych platieb v rastlinnej výrobe sa poskytne žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v
evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov k 31. 12. 2006, ak dosahuje výmeru
najmenej 0,3 hektára. Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu presiahne 305,13
hektára, každému žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú výmeru
chmeľnice podľa presiahnutej výmery. Žiadateľ o platbu na chmeľ je povinný hospodáriť v
súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami podľa prílohy č. 2
nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o podmienkach poskytovania
podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
Účelom je podporiť tradičných pestovateľov chmeľu.
Doplnkové národné priame platby v živočíšnej výrobe
Podpory v živočíšnej výrobe, financované zo štátneho rozpočtu, sa realizujú
prostredníctvom platby na veľké dobytčie jednotky (VDJ). Zavedením doplnkovej národnej
priamej platby na VDJ sa dali využiť možnosti dané legislatívou EÚ a umožnila sa podpora
všetkých kategórií hovädzieho dobytka, mlieka, oviec a kôz.
Legislatíva:
Nariadenie vlády SR č. 516/2010 Z. z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č.
266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov.
Do veľkých dobytčích jednotiek patria:
- teľatá do šesť mesiacov na základe stavu zvierat k 31. 3. 2007,
- hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. 3. 2007,
- býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu k 31. 3. 2007,
- dojčiace kravy nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat ku dňu podania žiadosti,
- ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. 3. 2007 ku dňu podania
žiadosti a k individuálnemu referenčnému množstvu mlieka k 31. 3. 2007.
Platbu bolo možné poskytnúť najmenej na jednu VDJ a stav zvierat sa určil podľa
centrálneho registra zvierat – CEHZ – Centrálna evidencia hospodárskych zvierat.
MPRV SR začalo s vyplácaním podpôr na veľké dobytčie jednotky (VDJ) v roku
2011 oproti minulému roku vo viac ako mesačnom predstihu. Na základe Oznámenia MPRV
SR č. 657/2011-100 na základe §4 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 266/2007 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej
priamej platby na VDJ boli stanovené sadzby:
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na VDJ podľa § 3, ods. 2, písm. a),b), c), e) a f) 109,50 €/VDJ (koeficient odviazania
pre ovce a kozy 0,244, koeficient viazania pre ovce a kozy 0,756) a na VDJ podľa § 3, ods. 2.,
písm. d) 150 €/VDJ. V roku 2010 bola sadzba pre VDJ 143€/VDJ.
Priame platby
v mil. €

Tabuľka č. 4
2010
EÚ

Jednotná platba na plochu
SAPS
Dojnice
Ostatné PP (Osobitná platba
na cukor, EP, ovocie,
zelenina)
Doplnkové národné priame
platby
z toho: - Doplnková platba
na plochu (2009)
- chmeľ
- VDJ
Spolu priame platby

SR

Spolu

EÚ

2011
SR

Spolu

230,5

29,3*

259,8**

256
10,2

29,9*

285,9
10,2

13,2

-

13,2

12,2

7,9***

20,1

-

64,6

64,6

49,0

49,0

-

2,9

2,9

-

0,09

0,1

0,1

0,1

243,7

61,6
93,9

61,6
337,6

48,9
86,8

48,9
365,2

0,007

278,4

Prameň: MPRV SR
*Pohľadávka k EÚ, ** v roku 2010 vrátane platieb na dojnice
*** medziročný nárast pohľadávok na ostatné priame platby
PP = priame platby, EP = energetické plodiny
Vypracoval: VÚEPP

3. Rozvoj vidieka
PRV SR 2007 - 2013 sa vzťahuje na celé územie Slovenska a je vypracovaný v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
a
vykonávacím predpisom Nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, ktorý ustanovujúce
podrobné pravidlá implementácie jednotlivých opatrení PRV SR 2007 - 2013.
EPFRV bol zriadený Nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o
financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky EPFRV slúži na financovanie programov
rozvoja vidieka. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV SR 2007 – 2013) bol
schválený rozhodnutím Komisie C (2007) 6164 zo 4. decembra 2007 Európskou komisiou
a dopracovaný v zmysle prvej, druhej a tretej modifikácie a je nástrojom podpory politiky
rozvoja vidieka, ktorá predstavuje druhý pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Európskej únie. Program je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Celková suma
verejných finančných prostriedkov na sedemročné obdobie po modifikáciách programu
predstavuje 2 597 053 717 € (EPFRV: 1 996 908 078 €, štátny rozpočet SR: 600 145 639 €).
Z celkovej sumy 1 996 908 078 € činí príspevok do Konvergenčných regiónov
1 958 307 486 € a do Nekonvergečných regiónov 38 600 592 €.
Program sa realizuje prostredníctvom opatrení v rámci piatich osí:
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Os 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Os 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Os 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Os 4 – Realizácia prístupu Leader
Os 5 – Operácie technickej pomoci
S implementáciou PRV začala PPA v roku 2008, pričom do 31. 12. 2011 bolo
prijatých 10 502 žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane projektov konečných
prijímateľov prijatých v rámci osi 4 Leader. V samotnom roku 2011 neboli vyhlásené nové
výzvy na prijímanie žiadostí, pokračovali však dve výzvy z predchádzajúceho obdobia.
V roku 2011 sa prijímali žiadosti o nenávratný finančný príspevok hlavne na os 4 Leader. Do
konca roka 2011 bolo uzatvorených 5 432 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku vo výške 1 202 847 959 € verejných výdavkov, t. j. výdavkov zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu SR. U väčšiny opatrení percento kontrahovania prekročilo 90 % limitu
finančného rámca príslušného opatrenia.
Za rok 2011 v rámci PRV SR 2007 – 2013 bolo čerpanie k schválenému rozpočtu vo
výške 96,1 % a k upravenému rozpočtu vo výške 56,5 %. Nedostatočné čerpanie bolo
z dôvodu vykonania rozpočtového opatrenia, ktorým bol rozpočet PRV SR 2007 – 2013
zvýšený o prostriedky z prevodu z predchádzajúcich rokov a tieto nebolo možné čerpať ani
previesť do ďalšieho roka.
Z projektových podpôr na zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva v rámci opatrenia osi 1 bolo v roku 2011 vyčerpaných najviac
prostriedkov na opatrenia Modernizácia fariem vo výške 57,8 mil. €, kde bolo uzatvorených
aj najviac zmlúv a schválených 1 468 projektov a na opatrenie Pridávanie hodnoty do
poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva vo výške 36,4 mil. €.
Z prostriedkov realizovaných na opatrenia v rámci osi 2 – Zlepšenie životného
prostredia a krajiny bol realizovaný najväčší objem prostriedkov na znevýhodnené oblasti vo
výške 85,3 mil. €. V roku 2011 bolo na LFA prijatých takmer 7,5 tisíc žiadostí, z ktorých bolo
zatiaľ do konca roka 2011 schválených a vyplatených vyše 60 %. Na agroenvironmentálne
platby boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 49,2 mil. € a na obnovu potenciálu
lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení vo výške 33,2 mil. €.
V rámci osi 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva bolo najviac prostriedkov vynaložených v rámci opatrenia Obnova a rozvoj
dediny ( 43, 3 mil. €) a na opatrenie Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo vo výške 41,3
mil. €.
Na opatrenia v rámci osi 4 – Realizácia prístupu Leader boli použité prostriedky vo
výške 5,5 mil. €, hlavne na Implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia a na Chod
miestnej akčnej skupiny.
Na opatrenie Operácie technickej pomoci bolo vyčerpaných 4,9 mil. €. Okrem toho
boli k uvedenému opatreniu čerpané prostriedky štátneho rozpočtu na DPH vo výške 283 tisíc
€. Na opatrenie Národná sieť rozvoja vidieka boli použité prostriedky vo výške 0,44 mil. €.
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Celkové zhodnotenie rozvoja vidieka
Z fondu EPFRV boli na Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 čerpané finančné
prostriedky k 31. 12. 2011 vo výške 408,53 mil. €, čo je v porovnaní s rokom 2010 zníženie
na 85 %. Najvyšší počet schválených a vyplatených žiadostí (viac ako 60 %) z opatrení PRV
SR 2007 – 2013 v každom roku pripadá na opatrenie Platby za znevýhodnené prírodné
podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach.
Pre rok 2011 boli stanovené termíny na predloženie žiadostí:
- vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti (LFA), Agroenvironmentálna platba na
podopatrenia na plochy, Platba na územia európskeho významu na p. p. – zverejnené 1
oznámenie o predkladaní žiadostí od 4. 4. do 15. 5. 2011.
- agroenvironmentálna platba na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat,
Platba na životné podmienky zvierat – zverejnené 1 oznámenie s termínom prekladania
žiadostí od 4. 4. do 15. 5. 2011.
Podpory na rozvoj vidieka tvorili v roku 2011 podstatnú časť celkových výdajov do
poľnohospodárstva s podielom 45,9 %.
Výdaje na PRV 2007 – 2013 v roku 2011
v mil. €
Tabuľka č. 5
2011
PRV 2007-2013

EÚ

SR

spolu

spolu Os 1

88,20

30,62

118,82

spolu Os 2

141,03

36,78

177,81

spolu Os 3

75,79

25,26

101,05

spolu Os 4

4,39

1,10

5,49

309,40

93,76

403,16

3,70

1,24

4,94

0,33

0,11

0,44

313,43

95,10

408,53

Spolu Os 1 - Os 4
Operácie technickej pomoci a Technická
pomoc
Národná sieť rozvoja vidieka
Program rozvoja vidieka 2007 - 2013
Prameň: MPRV SR, PPA
Vypracoval: VÚEPP

14

Výdaje na PRV 2007 – 2013 za roky 2010 a 2011
v mil. €
Tabuľka č. 6
Výdaje
PRV 2007-2013

PRV 2007 - 2013 rok 2010
PRV 2007 - 2013 rok 2011

EÚ

SR

367,77
313,43

Spolu

113,31
95,1

spolu

481,08
408,53

Prameň: MPRV SR, PPA
Vypracoval: VÚEPP

Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013
Financovanie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR (OPRH SR 2007-2013)
vychádza z Národného strategického plánu rybného hospodárstva 2007 – 2013, schválený
Uznesením vlády SR č. 933 z 8. novembra 2006. Bol vypracovaný v súlade s nariadením
Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFRH) a vykonávacím
nariadením Komisie (ES) č. 498/2007, bol schválený rozhodnutím Komisie K (2007) 6153
dňa 4. 12. 2007.
OPRH SR 2007-2013 sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky, ktoré je
rozdelené na cieľ Konvergencia (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj a Prešovský kraj) a oblasti mimo cieľa
Konvergencia (Bratislavský kraj).
Hlavné ciele OPRH SR 2007-2013 sú:
-

modernizácia, inovácia a reštrukturalizácia akvakultúry,
zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov spracujúcich produkty rybolovu a akvakultúry
s dôrazom na podporu spracovania domácej produkcie,

-

rozvoj trhu v rámci sektora rybného hospodárstva.

V rámci OPRH SR 2007-2013 bolo do 31. 12. 2011 vyhlásených päť výziev, okrem toho
bola v platnosti otvorená výzva na opatrenie Technická pomoc, v rámci ktorej bolo spolu
prijatých a zároveň aj schválených 12 projektov v celkovej výške finančných prostriedkov
657 616 €.
Schválený rozpočet na rok 2011 pre OPRH SR 2007-2013 bol vo výške 3,59 mil. €, z toho
prostriedky EÚ predstavovali 2,6 mil. € a spolufinancovanie 1,0 mil. €. Skutočné čerpanie
bolo vo výške 1,65 mil. € (EÚ 1,2 mil. € a spolufinancovanie 0,44 mil. €). Nízke čerpanie
bolo z dôvodu vykonaného rozpočtového opatrenia, ktorým bol upravený rozpočet OPRH SR
2007-2013 zvýšený o prostriedky z prevodu z predchádzajúcich rokov a tieto nebolo možné
čerpať ani previesť do ďalšieho roka.
Najviac prostriedkov sa čerpalo na os 2 – Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie
produktov rybolovu a akvakultúry na trh (1,54 mil. €). MPRV SR ako konečný prijímateľ
čerpalo prostriedky na opatrenie v rámci osi 3 – Podpora a rozvoj nových trhov vo výške
30 150 € a na opatrenie osi 5 – Technická pomoc vo výške 80 900 €.
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Do konca roku 2011 prijala PPA 116 projektov v požadovanej výške 17,5 mil. €.
Z toho bolo 95 projektov schválených v celkovom objeme 13,0 mil. €, čo predstavovalo 70 %
kontrahovania všetkých disponibilných limitov.
Do 31. 12. 2012 bolo vyčerpaných 24 % všetkých disponibilných limitov, čo
predstavuje vyplatenú sumu verejných výdavkov vo výške 4 402 290 €. Dôvodmi nízkeho
čerpania sú nezáujem o realizáciu schválených projektov konečnými príjemcami a absencia
podpísania zmlúv o spolupráci s príslušnými finančnými inštitúciami vo veci riešenia
záložných práv.
Schválené projekty OPRH SR 2007 – 2013 podľa opatrení a ich kumulatívne
kontrahovanie k 31. 12. 2011
Tabuľka č. 7
Limity
celkom
2007 - 2013
Investície do akvakultúry

Schválené projektyuzatvorené zmluvy

%
Zostatok
kontraSchválený príspevok limitu
hovania
celkom z EÚ

počet

10 087 883

60 8 814 745

6 536 058 1 373 183

86

2.1 cieľ Konvergencie

8 830 025

60 8 814 745

6 536 058 115 280

99

ostatné oblasti

1 257 858

0

0 1 257 858

0

Investície do sprac.a uvádz.na trh

4 232 378

21 3 624 088

2 657 703 699 291

84

3 784 296

18 3 382 638

2 536 978 401 659

89

2.2 cieľ Konvergencie
ostatné oblasti

0

539 082

3

241 450

120 725 297 632

45

1 014 517

0

0

0 1 014 517

0

1 014 517

0

0

0 1 014 517

0

0

0

0

0

0

0

Podpora a rozvoj nových trhov

2 367 206

2

30 150

22 613 2 337 056

1

cieľ Konvergencie

2 367 206

2

30 150

22 613 2 337 056

1

0

0

0

912 568

12

912 568
0

Organizácie výrobcov-zrušené
3.1 cieľ Konvergencie
ostatné oblasti

ostatné oblasti
Technická pomoc
3.2 cieľ Konvergencie
ostatné oblasti
OP RH celkom

0

0

0

657 616

493 212 254 952

72

12

657 616

493 212 254 952

72

0

0

0

0

0

18 705 553

95 13 026 598

9 709 586 5 678 955

70

5.1 z toho: cieľ Konvergencie

16 907 613

92 12 785 148

9 588 861 4 123 456

76

z toho: ostatné oblasti

1 796 940

120 725 1 555 490

13

3

241 450

Prameň: PPA
Vypracoval: VÚEPP

4. Štátna pomoc a národné podpory
Štátna a minimálna pomoc v rokoch 2010 a 2011 bola zameraná predovšetkým na rozvoj
malých a stredných podnikov pôsobiacich v prvotnej poľnohospodárskych výrobe, a to
formou poskytovania dotácií a subvencovaných služieb na základe platných právnych
predpisov:
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-

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

-

zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

-

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

-

zákona č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených
nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe,
prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 o podporných opatreniach
v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
Národné podpory boli legislatívne zabezpečené výnosmi:
-

MP SR č. 2357/2008-100, MP SR č. 3703/2005-100, MP SR č. 1438/2007-100, MP SR č.
1065/2009- 100, výnos č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu č. 917/2011-100.
Štátna pomoc sa poskytovala na základe schém štátnej a minimálnej pomoci, ktoré je
možné v zmysle platnej legislatívy EÚ uplatňovať do 31. 12. 2013.
Okrem uvedených prostriedkov v rámci národných podpôr bol na základe uznesenia
vlády SR č. 820/2011 zvýšený rozpočet na úhradu výdavkov vynaložených na vykonanie
povodňových zabezpečovacích prác v priebehu povodní na území SR od 1. 1. 2011 do 31.8.
2011. Prostriedky boli z kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre kapitolu MPRV SR vo
výške 88 534,8 € (pre š. p. lesy Banská Bystrica 87 979,8 € a pre ŠL TANAP Tatranská
Lomnica 555 €).
Podrobnejší prehľad podpôr uvádzajú tabuľky č. 47 a 48 v prílohe č. 10.
Celková podpora poľnohospodárstva a potravinárstva
Všeobecné služby
Všeobecné služby pre poľnohospodárov sú vykonávané prevažne špecializovanými
inštitúciami v rámci rezortu pôdohospodárstva. Patria sem:
Výskum a vývoj: výskumné ústavy v rezorte MPRV SR, národné opatrenia (zachovanie
a starostlivosť o genofond zvierat, výskum a vývoj na zachovanie a starostlivosť o genofond
rastlín, výskum a vývoj na zachovanie a rozširovanie genetického základu pestovaných
rastlín).
Poľnohospodárske poradenstvo a vzdelávanie: Agroinštitút a Agentúra pre rozvoj
vidieka.
Špecializovaná štátna správa: Štátny plemenársky ústav SR, Štátny veterinárny ústav
SR, Štátna veterinárna a potravinová správa, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky, Plemenárska inšpekcia SR, Technický a skúšobný ústav
pôdohospodársky.
17

Infraštruktúra: pozemkové úpravy z rozpočtovej kapitoly MPRV SR
Marketing a propagácia: podpora výstav a národné opatrenia - technická podpora,
zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov u detí s povinnou školskou dochádzkou,
historicky a spoločensky významné zariadenia, všeobecne prospešné aktivity v
poľnohospodárstve
Propagáciou a marketingom poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vrátane
Značky kvality, je poverený Výskumný ústav potravinársky (VÚP) . Poskytuje aj odbornú
pomoc a spoluprácu pri vypracovaní špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín
s označením pôvodu (PDO), zemepisným označením (PGI) a označením zaručených
tradičných špecialít (TSG) v systéme Politiky kvality EÚ.
Intervenčný nákup, ostatné služby - PPA.
Štruktúra podpôr na všeobecné služby
v mil. €

Tabuľka č. 8
2010

Výskum a vývoj
Poľnohospodárske školstvo
Služby špecializovanej štátnej správy
Infraštruktúra
Marketing a propagácia
Ostatné služby
Všeobecné služby spolu
- z rozpočtovej kapitoly MPRV SR
- z ostatných zdrojov

2011
10,4
0,4
54,7
1,8
4,4
33,3
105
97,6
7,4

7,7
0,4
55,2
1,1
0,4
33,7
98,4
93,8
4,6

Prameň: MPRV SR, vyžiadané údaje
Vypracoval: VÚEPP

Najväčší podiel na všeobecných službách v rokoch 2010 a 2011 mali služby ústavov
špecializovanej štátnej správy, ktorých činnosť sa zameriavala predovšetkým na kontrolu
dodržiavania fytosanitárnych, zooveterinárnych a hygienických predpisov, s cieľom
zachovania zdravotnej nezávadnosti potravín.
Celkové výdavky do poľnohospodárstva
v mil. €

Tabuľka č. 9
2010

EÚ
Trhovo orientované výdavky

SR

10,9

2,7

Priame platby:

Spolu
13,6

EÚ
9,9

SR
3,2

337,6

-SAPS – jednotná platba na plochu

230,5

Ostatné priame platby (osob. platba
na cukor, energ. plodiny, ovocie,
zelenina)

13,2

Doplnkové vyrovnávacie platby

2011

29,30*

64,6

18

259,8

Spolu
13,1
365,2

266,2

29,9*

296,1

13,2

12,2 7,9***

20,1

64,6

49,0

49,0

Program rozvoja vidieka 2007 - 2013
OP RH 2007 - 2013
Štátna pomoc + ostatné národné
podpory + verejnoprospešné činnosti
Všeobecné služby priamo z kap.
MPRV SR
Spolu

367,8

113,3

481,1

313,4

95,1

408,5

1,5

0,5

2,0

1,2

0,4

1,6

18,9

18,9

8,1

8,1

97,6

97,6

93,8

93,8

326,9

950,8

288,2

890,5

623,9

602,2

Prameň: MPRV SR
*pohľadávky SR k EÚ, ** vrátane platieb na dojnice ,***medzinárodný nárast pohľadávok na ostatné priame
platby
Vypracoval: VÚEPP

Rok 2011 bol pre poľnohospodárstvo a rezort MPRV SR náročný a aj napriek
sťaženým podmienkam sa podarilo v primeranej miere zabezpečiť finančné prostriedky na
všetky úlohy, ktoré bolo potrebné uskutočniť. Celkové výdavky do poľnohospodárstva v roku
2011 boli nižšie ako v roku 2010, v roku 2011 dosiahli 93,6% úrovne roku 2010. Najväčší
dôraz nástrojov politiky bol nasmerovaný do opatrení programov vidieckej ekonomiky.
Prostriedky z PRV 2007 – 2013 sa podieľali na celkových výdavkoch 45,9 %. Druhý
najväčší objem dosiahli priame platby (41,0 %), ostatné výdavky predstavovali výdavky na
všeobecné služby (10,5 %), trhovo orientované výdavky (1,5 %) a na štátnu pomoc (0,9 %).
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