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PROJEKTOVÉ OPATRENIA

PRV SR 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou dňa 13.2.2015. 

* * *

PPA je poskytovateľom príspevku projektovo orientovaných opatrení z EPFRV (Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) a zo štátneho rozpočtu SR.

* * * 

Poskytnutie príspevku z EPFRV predstavuje investície týkajúce sa opatrení Plánu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020 (PRV)

* * *

PRV SR 2014 – 2020 má v 8 opatreniach v súčasnosti otvorených 26 výziev. 

Zrušené boli 4 výzvy a otvorené sú 4 výzvy. 
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4
Opatrenie Podopatrenie Výzvy (spolu 26)

Dátum 
vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia 
výzvy

Aktuálny stav výzvy

Opatrenie 4 Podopatr. 4.1 Výzva 6/PRV/2015 12.6.2015 30.10.2015  ukončená
 Výzva 19/PRV/2016 4.3.2016 5.8.2016  zrušená výzva
Podopatr. 4.2 Výzva 8/PRV/2015 29.6.2015 29.9.2015  ukončená
Podopatr. 4.3 Výzva 17/PRV/2015 17.12.2015 5.2.2016  ukončená
 Výzva 24/PRV/2017 30.11.2017   otvorená
 Výzva 5/PRV/2015 28.5.2015 15.10.2015  ukončená
 Výzva 1/PRV/2015 18.5.2015 23.10.2015  ukončená

Opatrenie 5 Podopatr. 5.1 Výzva 16/PRV/2015 17.12.2015 22.1.2016  ukončená
 Výzva 25/PRV/2017 18.12.2017 31.1.2018  otvorená

Opatrenie 6 Podopatr. 6.1 Výzva 9/PRV/2015 15.7.2015 22.3.2016  ukončená
Podopatr. 6.3 Výzva 23/PRV/2017 15.12.2017 13.4.2018  otvorená

 Podopatr. 6.4 Výzva 7/PRV/2015 19.6.2015 21.9.2015  ukončená
Opatrenie 7 Podopatr. 7.2 Výzva 13/PRV/2015 27.10.2015 9.3.2016  ukončená

Podopatr. 7.4 Výzva 12/PRV/2015 27.10.2015 23.3.2016  zrušená výzva
 Výzva 22/PRV/2017 31.5.2017 30.11.2017  ukončená
Podopatr. 7.5 Výzva 14/PRV/2015 27.10.2015 6.4.2016  ukončená

Opatrenie 8 Podopatr. 8.3 Výzva 2/PRV/2015 18.5.2015 16.10.2015  ukončená
Podopatr. 8.4 Výva 3/PRV/2015 22.5.2015 2.10.2015  ukončená
Podopatr. 8.5 Výzva 15/PRV/2015 2.11.2015 11.12.2015  ukončená
Podopatr. 8.6 Výzva 26/PRV/2017 20.12.2017 20.4.2018  otvorená

Opatrenie 16 Podopatr. 16.4 Výzva 11/PRV/2015 14.9.2015 27.11.2015  ukončená
Opatrenie 19 Podopatr. 19.1 Výzva 4/PRV/2015 28.5.2015 28.7.2015  ukončená

Podopatr. 19.2 Výzva 18/PRV/2016    zrušená výzva
  Výzva 20/PRV/2016    zrušená výzva
  Výzva 21/PRV/2017 2.5.2017 30.6.2017  ukončená
Opatrenie 20  Výzva 10/PRV/2015 27.8.2015 30.9.2015  ukončená

Prehľad výziev 
PRV SR 
2014 – 2020 
k 31. 12. 2017



PROJEKTOVÉ OPATRENIA
otvorené a uzavreté výzvy v roku 2017
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V roku 2017 PPA vydala 6 výziev, k podopatreniam:
1. 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav, 
(otvorená).

2. 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných 
katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí, (otvorená).

3. 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, (otvorená).

4. 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, (uzavretá).

5. 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na 
trh, (otvorená). 

6. 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (uzavretá).
      
       Pričom z nich boli v roku 2017 uzatvorené výzvy iba k podporeniam 19.2 a 7.4.



PROJEKTOVÉ OPATRENIA
význam jednotlivých opatrení PRV SR 2014 - 2020 

Opatrenie Význam pre prijímateľa

4.1
Význam z hľadiska zlepšenia výkonnosti poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom investícií do ŠRV, ŽV, skladovacích kapacít, pozberovej úpravy a 
odbytu. Podopatrenie prispieva k zvýšeniu životaschopnosti a konkurencieschopnosti prijímateľov cez diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby. Sekundárny 
význam danej výzvy je ekologický význam na udržateľnosť a zlepšenie životného prostredia a zníženie energetického zaťaženia.

4.2
Význam z hľadiska zvýšenia výkonnosti podnikov zaoberajúcich sa spracovaním poľnohospodárskej produkcie a potravinárskej výroby prostredníctvom 
investícií do vytvorenia nových a modernizácie existujúcich liniek a umiestňovaním nových výrobkov na trh

4.3. Význam z hľadiska investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Investície 
týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

5.1 Význam z hľadiska obnovy potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

6.1
Význam z hľadiska finančnej podpory na začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve mladých farmárov do 40 rokov. Vytváranie nových pracovných 
miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku

6.3
Význam z hľadiska rozvoja poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, začatie poľnohosp. činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych 
podnikov.

6.4
Význam z hľadiska zvýšenia zamestnanosti a rozvoja turizmu vo vidieckych oblastiach, rozšírenia predmetu činnosti prijímateľa do nepoľnohospodárskych 
činností pre cieľové skupiny deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu a spracovanie a uvádzanie na trh produktov.

7.2
Význam z hľadiska investícií do technickej a sociálnej infraštruktúry obcí a to výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a 
záchytných parkovísk, autobusových zastávok; výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných 
priestranstiev, námestí, parkov a pod.

7.4
Význam z hľadiska investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a 
kultúry a súvisiacej infraštruktúry určené obciam vo vidieckych oblastiach s počtom obyv. do 1000 (vrátane) a združeniam obci s právnou subjektivitou do 
1000 obyv. vrátane.
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Opatrenie Význam pre prijímateľa

7.5

Význam z hľadiska zvýšenia atraktívností obcí a ich okolia pre obyvateľov, návštevníkov a turistov formou investícií ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, 
obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné 
objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.; investícií do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v 
turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a pod.; investície 
do budovania, rekonštrukcie náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry 
(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na 
existujúcich cykloturistických trasách a pod.

8.3 Podopatrenie prispieva k zlepšeniu vodného hospodárstva v lesoch a zdravotného stavu lesov, k skvalitňovaniu ochrannej protipožiarnej infraštruktúry.

8.4 Význam z hľadiska zdravotného stavu našich lesov a to investíciami do ozdravných  opatrení v lesoch, do konverzie smrečín v rozpade a do revitalizácie a 
obnovy lesných spoločenstiev.

8.5

Význam z hľadiska investícií do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, napr. umelá obnova a výchova ochranných lesov 
a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov; budovanie a obnova občianskej a poznávacej  infraštruktúry v lesných ekosystémoch; 
zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov; vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre 
trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov.

8.6. Podopatrenie prispieva k rozvoju lesných oblastí, zvýšeniu ekonomickej hodnotys a zlepšenia životaschopnosti lesov. 

16.4

Podpora predaja domácej produkcie cez odbytové organizácie výrobcov a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov. Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných 
faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty v poľnohospodárstve, potravinárstve. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 
integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 
miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií.

19.1
Význam z hľadiska investícií do aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať 
stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.

19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

20 Technická pomoc z iniciatívy členských štátov.
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Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 4. : Investície do hmotného majetku

Oprávnené aktivity realizácie projektu: 
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Podopatrenie 4.3 : Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie 
projektov pozemkových úprav 

Výzva 24/PRV/2017 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2017

Podopatrenie 4.3 : Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie 
projektov pozemkových úprav 

Výzva 24/PRV/2017 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2017

Otvorená 
výzva

Úvodné podklady

Operát obvodu projektu pozemkových úprav (bodové pole, hranica obvodu, polohopis a výškopis)
Aktualizácia BPEJ, mapa hodnoty a register pôvodného stavu
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (súčasný stav, miestny územný systém ekologickej 
stability, návrh)

Návrh nového 
usporiadania v obvode 
pozemkových úprav

Zásady umiestnenia nových pozemkov
Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Vykonanie projektu
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Vytýčenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov
Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 5.: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. 
vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc 
a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia. 
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Podopatrenie 5.1 : Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných 
na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných 
udalostí a katastrofických udalostí 

Výzva 25/PRV/2017      Dátum vyhlásenia výzvy: 18.12.2017      Dátum uzavretia výzvy: 31.01.2018

Podopatrenie 5.1 : Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných 
na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných 
udalostí a katastrofických udalostí 

Výzva 25/PRV/2017      Dátum vyhlásenia výzvy: 18.12.2017      Dátum uzavretia výzvy: 31.01.2018

Otvorená 
výzva



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 6.: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej 
činnosti - oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.
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Podopatrenie 6.3 : Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych 
podnikov

Výzva 23/PRV/2017   Dátum vyhlásenia výzvy: 15.12.2017      Dátum uzavretia výzvy: 13.4.2018

Podopatrenie 6.3 : Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych 
podnikov

Výzva 23/PRV/2017   Dátum vyhlásenia výzvy: 15.12.2017      Dátum uzavretia výzvy: 13.4.2018

Otvorená 
výzva



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 8.: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
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Podopatrenie 8.6 : Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie 
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do 
spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh č. DM – 17/2017  

Výzva 26/PRV/2017
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2017         Dátum uzavretia výzvy: 20.4.2018

Podopatrenie 8.6 : Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie 
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do 
spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh č. DM – 17/2017  

Výzva 26/PRV/2017
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2017         Dátum uzavretia výzvy: 20.4.2018

Otvorená 
výzva



Opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 4.: Investície do hmotného majetku

Zameranie podopatrenia 4.1: na vybrané operácie podľa veľkostných druhov fariem vrátane 
mladých farmárov. Poskytnutá podpora investícií bude prioritne smerovaná do zvýšenia 
diverzifikácie produkcie (zameranie podpory na živočíšnu výrobu a špecializovanú rastlinnú 
výrobu), zlepšovania kvality, zníženia nákladovosti výroby, zvýšenia účinnosti využitia energie 
vrátane závlahovej vody, zvyšovania inovatívnosti a efektívnosti výroby a tým zvyšovania 
pridanej hodnoty, zlepšenia odbytu produkcie (podpora predaja z dvora).
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Podopatrenie 4.1:  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva 6/PRV/2015 (vyhlásená 12.06.2015 – ukončená 30.10.2015)

Podopatrenie 4.1:  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva 6/PRV/2015 (vyhlásená 12.06.2015 – ukončená 30.10.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 4.: Investície do hmotného majetku

Zameranie podopatrenia 4.1: na investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou 
investícií do existujúcich a nových závlahových systémov (infraštruktúry ako aj koncových 
zariadení) s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so 
závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej 
kvalitu.
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Podopatrenie 4.1: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – oblasť Zavlažovanie 

Výzva 19/PRV/2016 (vyhlásená 04.03.2016 – ukončená 05.08.2016) – zrušená 21.07.2016

Podopatrenie 4.1: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – oblasť Zavlažovanie 

Výzva 19/PRV/2016 (vyhlásená 04.03.2016 – ukončená 05.08.2016) – zrušená 21.07.2016



Opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 4.: Investície do hmotného majetku

Zameranie podopatrenia 4.2: na investície do majetku týkajúce sa odbytu a spracovania 
poľnohospodárskej produkcie v súvislosti so zavadzaním výroby nových ako aj tradičných 
produktov, novej techniky/technológií a podporou budovania malých odbytových miest pre 
odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej prvovýroby.
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Podopatrenie 4.2 : Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 
poľnohospodárskych výrobkov 

Výzva 8/PRV/2015 (vyhlásená 29.06.2015 – ukončená 29.09.2015)

Podopatrenie 4.2 : Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 
poľnohospodárskych výrobkov 

Výzva 8/PRV/2015 (vyhlásená 29.06.2015 – ukončená 29.09.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 4.: Investície do hmotného majetku

Zameranie podopatrenia 4.3: na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva– časť C) 
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav.
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Podopatrenie 4.3 : Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie 
projektov pozemkových úprav 

Výzva 17/PRV/2015 (vyhlásená 17.12.2015 – ukončená 05.02.2016)

Podopatrenie 4.3 : Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie 
projektov pozemkových úprav 

Výzva 17/PRV/2015 (vyhlásená 17.12.2015 – ukončená 05.02.2016)



Opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 4.: Investície do hmotného majetku

Zameranie podopatrenia 4.3: na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorých 
realizáciou sa zlepší disponovanie s pozemkami, zlepší sa prístup k všetkým pozemkom v 
danom území, čo prispeje k zníženiu nákladovosti výroby ako k stimulácii trhu s pôdou.

16

Podopatrenie 4.3 : Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Výzva 5/PRV/2015 (vyhlásená 28.05.2015 – ukončená 24.09.2015)

Podopatrenie 4.3 : Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Výzva 5/PRV/2015 (vyhlásená 28.05.2015 – ukončená 24.09.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 4.: Investície do hmotného majetku

Zameranie podopatrenia 4.3: na podporené investície do lesných ciest budú v súlade s 
požiadavkami ochrany životného prostredia. Cieľom bolo rekonštruovať min. 200 km lesných 
ciest a tým prispieť k zlepšeniu dostupnosti lesných pozemkov. Okrem zníženia nákladovosti 
lesných subjektov budú mať podporené investície vplyv aj na zvýšenie ochrany lesov proti 
požiarom a zníženie erózii v lesoch.
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Podopatrenie 4.3 : Lesné cesty 

Výzva 1/PRV/2015 (vyhlásená 18.5.2015 – ukončená 23.10.2015)

Podopatrenie 4.3 : Lesné cesty 

Výzva 1/PRV/2015 (vyhlásená 18.5.2015 – ukončená 23.10.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 5.: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. 
vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc 
a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia. 

18

Podopatrenie 5.1 : Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie 
následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a 
katastrofických udalostí

Výzva 16/PRV/2015     Dátum vyhlásenia výzvy: 17.12.2015   Dátum uzavretia výzvy: 22.01.2016

Podopatrenie 5.1 : Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie 
následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a 
katastrofických udalostí

Výzva 16/PRV/2015     Dátum vyhlásenia výzvy: 17.12.2015   Dátum uzavretia výzvy: 22.01.2016



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 6.: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

Zameranie podopatrenia 6.1: na investície na uľahčenie vstupu poľnohospodárov s 
primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny tým, 
že sa mladým poľnohospodárom do 40 rokov poskytne finančnú podporu na začatie ich 
poľnohospodárskej podnikateľskej činnosti a prierezovému cieľu inovácie.
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Podopatrenie 6.1 : Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Výzva 9/PRV/2015 (vyhlásená 15.07.2015 – ukončená 23.03.2016)

Podopatrenie 6.1 : Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Výzva 9/PRV/2015 (vyhlásená 15.07.2015 – ukončená 23.03.2016)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 6.: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

Zameranie podopatrenia 6.4 :  na podporu tvorby a rozvoja nepoľnohospodárskych činností podnikateľských 
subjektov (vrátane diverzifikácie činností poľnohospodárskych, lesníckych a akvakultúrnych podnikov), čoho 
cieľom bola ich stabilizácia a ďalšie investície do budovania a rozvoja. Novovzniknuté podniky prispejú k 
zvyšovaniu počtu podnikateľských subjektov vo vidieckych oblastiach, čo povedie k rastu zamestnanosti. 
Diverzifikácia vidieckej ekonomiky bola sústredená do oblastí zameraných na využívanie potenciálu pre rozvoj 
cestovného ruchu a agroturistiku (rekreačné a relaxačné činnosti), zabezpečovanie služieb pre cieľovú skupinu 
deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu, spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých 
výstup nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane doplnkovej výroby a služieb nepoľnohospodárskeho, 
neakvakultúrneho a nelesného charakteru. Podpora bola smerovaná nielen do poľnohospodárskych podnikov, 
ale tiež do mikro a malých nepoľnohospodárskych podnikov vo vidieckych oblastiach.
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Podopatrenie 6.4 : Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
 
Výzva 7/PRV/2015 (vyhlásená 19.06.2015 – ukončená 21.09.2015)

Podopatrenie 6.4 : Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
 
Výzva 7/PRV/2015 (vyhlásená 19.06.2015 – ukončená 21.09.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 7.: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Zameranie podopatrenia 7.2 : na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.
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Podopatrenie 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 – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov  

Výzva 13/PRV/2015 (vyhlásená 27.10.2015 – ukončená 09.03.2016)

Podopatrenie 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 – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov  

Výzva 13/PRV/2015 (vyhlásená 27.10.2015 – ukončená 09.03.2016)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 7.: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Zameranie podopatrenia 7.4 : na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych 
služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
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Podopatrenie 7.4 : Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry 

Výzva 22/PRV/2017 (vyhlásená 31.05.2017 – ukončená 30.11.2017) 

Podopatrenie 7.4 : Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry 

Výzva 22/PRV/2017 (vyhlásená 31.05.2017 – ukončená 30.11.2017) 



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 7.: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Zameranie podopatrenia 7.4 : na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych 
služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
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Podopatrenie 7.4 : Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry 

Výzva12/PRV/2015 (vyhlásená 27.10.2015 – ukončená 23.03.2016) – výzva bola zrušená 10.10.2016

Podopatrenie 7.4 : Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry 

Výzva12/PRV/2015 (vyhlásená 27.10.2015 – ukončená 23.03.2016) – výzva bola zrušená 10.10.2016



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 7.: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Zameranie podopatrenia 7.5 : na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.
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Podopatrenie 7.5 : Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Výzva 14/PRV/2015 (vyhlásená 27.10.2015 – ukončená 06.04.2016)

Podopatrenie 7.5 : Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Výzva 14/PRV/2015 (vyhlásená 27.10.2015 – ukončená 06.04.2016)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 8.: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Zameranie podopatrenia 8.3 : na obnovu lesného potenciálu poškodeného požiarmi a inými 
prírodnými katastrofami vrátane škodcov, chorôb a katastrofických udalostí a javov súvisiacich 
so zmenou klímy . To má prispieť k zvýšeniu stability ochrannej funkcie lesov.
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Podopatrenie 8.3 : Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami 

Výzva 2/PRV/2015 (vyhlásená 18.5.2015 – ukončená 16.10.2015)

Podopatrenie 8.3 : Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami 

Výzva 2/PRV/2015 (vyhlásená 18.5.2015 – ukončená 16.10.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 8.: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Zameranie podopatrenia 8.4 : na obnovu lesného potenciálu poškodeného požiarmi a inými 
prírodnými katastrofami vrátane škodcov, chorôb a katastrofických udalostí a javov súvisiacich 
so zmenou klímy . To má prispieť k zvýšeniu stability ochrannej funkcie lesov.
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Podopatrenie 8.4 : Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami 
a katastrofickými udalosťami 

Výzva 3/PRV/2015 (vyhlásená 18.5.2015 – ukončená 02.10.2015)

Podopatrenie 8.4 : Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami 
a katastrofickými udalosťami 

Výzva 3/PRV/2015 (vyhlásená 18.5.2015 – ukončená 02.10.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 8.: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
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Podopatrenie 8.5 : Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  hodnoty lesných 
ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné 
obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou 
hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je 
produkcia dreva) 

Výzva 15/PRV/2015
Dátum vyhlásenia výzvy: 02.11.2015                           Dátum uzavretia výzvy:  11.12.2015

Podopatrenie 8.5 : Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  hodnoty lesných 
ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné 
obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou 
hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je 
produkcia dreva) 

Výzva 15/PRV/2015
Dátum vyhlásenia výzvy: 02.11.2015                           Dátum uzavretia výzvy:  11.12.2015



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 16.: Spolupráca

Zameranie podopatrenia 16.4: zriaďovanie a prevádzkovanie logistických platforiem na 
vytvorenie prístupu aktérom dodávateľského reťazca a zintenzívnia činnosti horizontálnej a 
vertikálnej spolupráce, ktoré pokryjú všetko od výroby, dopravy, logistiky produktu cez 
informačné systémy potrebné pre koordináciu týchto činností až k predaju produktu a jeho 
marketing, pričom podpora sa nevzťahuje na vývoj nových produktov. 
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Podopatrenie 16.4 : Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi 
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych 
trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych 
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov 

Výzva 11/PRV/2015 (vyhlásená 14.09.2015 – ukončená 27.11.2015)

Podopatrenie 16.4 : Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi 
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych 
trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych 
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov 

Výzva 11/PRV/2015 (vyhlásená 14.09.2015 – ukončená 27.11.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 19.: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – miestny rozvoj 
vedený komunitou

Zameranie podopatrenia 19.1: na prípravnú fáze k implementácií CLLD. Prístup zdola nahor je jednou z 
efektívnych možností zapojenia miestnych obyvateľov na vidieku do rozhodovacieho procesu na lokálnej 
úrovni. Na to je však potrebné poznať možnosti daného územia a zmobilizovať miestne obyvateľstvo a 
zapájať ho aktívne do procesov rozhodovania. Cieľom podopatrenia je tak pripraviť vidiecke verejno-
súkromné partnerstvá, na implementáciu nástroja CLLD. Výsledkom budú pripravené partnerstvá, 
schopné uchádzať sa o podporu v rámci nástroja CLLD a schopné efektívne pripraviť a implementovať 
stratégiu CLLD, ktorá vznikne v nadväznosti na budovanie lokálnych kapacít správnym uplatňovaním 
strategického plánovania, vytváraním sietí, informovanosťou o prístupe zdola nahor, zanalyzovaním 
potrieb a problémov daného územia a ďalších základných znakov metódy LEADER/CLLD. Výsledky budú 
prispievať k príprave a vytvoreniu predpokladu na zvýšenie kvality života na vidieku na území SR.
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Podopatrenie 19.1: Prípravná podpora 

Výzva 4/PRV/2015 (vyhlásená 28.5.2015 – ukončená 28.07.2015)

Podopatrenie 19.1: Prípravná podpora 

Výzva 4/PRV/2015 (vyhlásená 28.5.2015 – ukončená 28.07.2015)



Opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 19.: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – miestny 
rozvoj vedený komunitou
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Podopatrenie 19.2: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou 
Výzva 18/PRV/2016 (vyhlásená 03.02.2016 – ukončená 18.03.2016) – zrušená 23.09.2016

Podopatrenie 19.2: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou 
Výzva 18/PRV/2016 (vyhlásená 03.02.2016 – ukončená 18.03.2016) – zrušená 23.09.2016

Podopatrenie 19.2: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou 
Výzva 20/PRV/2016 (vyhlásená 20.10.2016– ukončená 02.12.2016) – zrušená 06.04.2017

Podopatrenie 19.2: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou 
Výzva 20/PRV/2016 (vyhlásená 20.10.2016– ukončená 02.12.2016) – zrušená 06.04.2017

Podopatrenie 19.2: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou 
Výzva 21/PRV/2017 (vyhlásená 02.05.2017– ukončená 30.06.2017) 

Podopatrenie 19.2: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou 
Výzva 21/PRV/2017 (vyhlásená 02.05.2017– ukončená 30.06.2017) 



Opatrenia PRV SR 2014-2020

Zameranie podopatrenia 20: na predloženie žiadostí o schválenie štatútov antén národnej 
siete rozvoja vidieka z PRV SR 2014 – 2020. 

31

Podopatrenie 20: Technická pomoc z iniciatívy členských štátov
 
10/PRV/2015 (vyhlásená 27.08.2015 – ukončená 30.09.2015)

Podopatrenie 20: Technická pomoc z iniciatívy členských štátov
 
10/PRV/2015 (vyhlásená 27.08.2015 – ukončená 30.09.2015)



PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Administrovanie projektových podpôr, Nedostatky zistené kontrolou
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Hlavné činnosti pri administrovaní PRV SR 2014 – 2020:
- Vyhodnocovanie prijatých ŽoNFP,
- kontrola,
- vyplácanie podaných žiadosti o platbu v rámci jednotlivých schválených projektov po náležitej 

administratívnej kontrole a kontrole na mieste realizácie projektu.

Hlavným cieľom PPA v tejto oblasti bolo vyhodnotenie žiadostí podaných v rámci výziev z roku  2015, 
2016, 2017 a kontinuálne financovanie pokračujúcich projektov. 

Nedostatky zistené pri kontrole podaných ŽoNFP: 

1. Nekompletnosť ŽoNFP pri podaní (chýbajú mnohé povinné prílohy),
2. nedostatky vo vyplňovaní formulára ŽoNFP (chyby v adrese, IČO, OV, NFP atď.),
3. nevypĺňanie povinných polí vo formulári ŽoNFP (podpisy, notárske overenie, kritériá spôsobilosti atď.),
4. nedodržovanie lehôt pri podaní ŽoNFP a/alebo doplnení na výzvu,
5. dopĺňanie príloh s obsahom, ktorý nie je v súlade so ŽoNFP.



PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Ako postupujeme pri administrovaní podpôr? 
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1. krok: 
Vyhodnocovanie 
žiadostí 
o nenávratných 
finančný 
príspevok 
prijatých 
z predchádzajúci
ch rokov

2. krok: 
vyhodnotenie 
ŽoNFP 
prijatých 
v tomto roku 
a prijatie 
ŽoNFP, 

3. krok: 
kontrola 
verejného 
obstarávania/ 
obstarávania 
po zmluve, 

4. krok: 
administrácia 
agendy 
zmenového 
konania, 

5. krok: 
administrácia 
agendy 
záložného 
práva

6. krok: 
administrácia 
žiadostí 
o platbu.



PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Kontrola verejného obstarávania/obstarávania (VO/O) po zmluve 

34

PPA vyhodnocuje VO/O buď pri vyhodnocovaní ŽoNFP alebo po uzatvorení zmluvy o NFP.

Konkrétna výzva určuje, kedy dôjde k vyhodnoteniu VO/O. 

V prípadoch, kedy sa VO/O vyhodnocuje po zmluve, je v zmluve stanovené, dokedy prijímateľ musí na PPA 
predložiť dokumentáciu z VO/O. 

Kontrolu VO/O po zmluve realizuje iný organizačný útvar ako ten, čo vyhodnocoval ŽoNFP.
Agenda kontroly VO/O po zmluve počet 
Prijaté na kontrolu - podopatrenie 4.1 231
Prijaté na kontrolu - podopatrenie 4.2 93
Prijaté na kontrolu - podopatrenie 6.4 39
Prijaté spolu 363
Z toho doriešené: 158
Odstúpenie od zmluvy 5
Oznámenie z kontroly VO/O 66
Dodatok k zmluve o NFP 87
Na riešenie 205

Stav k 31.12.2017



PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Administrácia agendy zmenového konania

35

Zmenové konanie je proces 
schvaľovania/akceptovania/neakceptovania/vzatia 
na vedomie každej zmeny projektu v závislosti od 

typu zmeny. 

 * * *

Proces zmenového konania sa vzťahuje na celé 
obdobie účinnosti Zmluvy, tzn. zahrňuje obdobie 

realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu 
a vyplýva z potreby reagovať na situácie, ktoré nie vždy 

môžu byť predvídateľné v čase predloženia ŽoNFP.

Stav k 31.12.2017

Agenda zmenových konaní po zmluve počet
Prijaté:  
PRV 2007-2013 52

 
PRV 2014-2020 592
Z toho:  
Podopatrenie 4.1 147
Podopatrenie 4.2 197
Podopatrenie 4.3 36
Podopatrenie 6.1 66
Podopatrenie 6.4 74
Podopatrenie 8.3 17
Podopatrenie 8.4 19
Bez udania 36
PRV 2014-2020  
Z toho:  
Oznámenie menej významnej zmeny 155
Žiadosť o významnejšiu zmenu 223
Dodatky po kontrole VO/O 211
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Stav k 31.12.2017

Agenda záložného práva za PRV SR 2014-2020 Počet
Prijaté žiadosti o záložné zmluvy 521
z toho:  
  žiadosti prijaté v roku 2016 64
  žiadosti prijaté v roku 2017 457
z toho:  
   žiadosti, u ktorých je uzatvorená platná záložná zmluva 271
   žiadosti, ktoré boli duplicitné, stiahnuté, alebo zamietnuté 44
   žiadosti, ktoré sú v riešení 206
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Administrácia žiadosti o platbu (ŽoP)
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Stav k 31.12.2017

Všetky prijaté ŽoP prijímateľa musia byť podrobené 
administratívnej finančnej kontrole PPA v plnom 

rozsahu. 

Cieľom administratívnej finančnej kontroly ŽoP, je 
zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti 

a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 

skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej 
dokumentácie a ich súladu  s legislatívou EÚ a SR 

a Zmluvou. 

Agenda platieb Počet 

Prijaté žiadosti za rok 2017 593

Vyplatené žiadosti za rok 2017 274

- z toho vyplatené žiadosti v roku 2017, 
ale s dátumom prijatia pred 1.1.2017

116



NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
prístup LEADER

V programovom období 2014- 2020 sa pomocou prístupu LEADER implementuje EPFRV 
v rámci  PRV  SR  2014 – 2020  a  EFRR  (Európsky  fond  regionálneho  rozvoja) 

prostredníctvom IROP (integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020).
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Hlavná myšlienka 
podpora rozvoja na 
základe využívania 

lokálneho potenciálu 
územia

Hlavná myšlienka 
podpora rozvoja na 
základe využívania 

lokálneho potenciálu 
územia

Hlavný princíp  „princíp 
zdola nahor“,

t. z., že o rozvoji územia 
rozhodujú miestni aktéri 

daného územia.

Hlavný princíp  „princíp 
zdola nahor“,

t. z., že o rozvoji územia 
rozhodujú miestni aktéri 

daného územia.

Hlavný znak založenie 
MAS (miestne akčné 

skupiny) 

Hlavný znak založenie 
MAS (miestne akčné 

skupiny) 



 Prostredníctvom opatrenia 19 LEADER sa bude podporovať budovanie verejno-
súkromnych partnerstiev vrátane ich vnútorných štruktúr, ktoré budú „akceleratorom“ 

miestneho rozvoja prostredníctvom realizácie miestnych rozvojových stratégii. 

Stratégie miestneho rozvoja budú programovane na úrovni jednej alebo viacerých 
fokusovych oblasti: 2A, 2B, 2C, 3A, 4B, 5C. Tým sa prispeje k vyváženému a udržateľnému 

rozvoju regiónov na základe riešenia vlastných vnútorných potrieb územia.

* * * 

M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – miestny rozvoj 
vedený komunitou) (článok 35 nariadenia (EU) č. 1303/2013)

39NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
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Opatrenie LEADER reaguje primárne na nasledovne identifikovane potreby:

1. vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých 
podnikov na vidieku;

2. zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít s dorazom na 
zachovanie miestneho kultúrneho a historického razu územia;

3. podpora predaja domácej produkcie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov. 

4. Opatrenie LEADER ma osobitný význam pre viacero priorít EU a je mimoriadneho významu pre 
podporu sociálneho zabezpečenia a hospodárskeho rozvoja, ako aj znižovanie chudoby vo 
vidieckych oblastiach, ktoré sa budú vzťahovať sekundárne aj na iné oblasti v rámci PRV. 
Miestny rozvoj ako taký bude možne v rámci stratégii CLLD podporiť okrem širokého spektra 
činnosti aj aktivitami zameranými napr. na investície do všetkých druhov infraštruktúr miestnych 
rozmerov; vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a 
kultúry a súvisiacej infraštruktúry či rozvoj vidieckeho turizmu.
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Originálnym znakom prístupu LEADER je založenie MAS (miestne akčné skupiny). 

Úloha MAS: 

• identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja 

• rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich

• združovať verejných a súkromných partnerov

• vyvážene zastupovať existujúce miestne záujmové skupiny, ktoré vzišli z rôznych sociálno-
ekonomických sektorov v oblasti

MAS rozhoduje o:

• smerovaní a obsahu stratégie miestneho rozvoja vidieka 

• rôznych projektoch, ktoré sa majú financovať

41NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
prístup LEADER
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Podpora na poľnohospodárske plochy:

ANC - podpora pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ročný záväzok)

AEKO - agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (5-ročný záväzok)

EKO - ekologické poľnohospodárstvo (5-ročný záväzok)

UEV - platby v rámci sústavy Natura 2000 na poľnoh. pôde (ročný záväzok)

Podpora na hospodárske zvieratá:

AKZ - agroenvironmentálno-klimatické opatrenie – chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (5-ročný záväzok)

ZPZP - platba na dobré životné podmienky zvierat (ročný záväzok)

Podpora na lesné pozemky:

LEKS - lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (5-ročný záväzok)

LUEV - platby v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku (ročný záväzok)

PZPP - podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ročné platby na udržiavanie zales. pozemku a na úhradu straty 
príjmu a ukočenia poľn. činnosti)
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Správne konanie začína podaním žiadosti 

 termín na predkladanie žiadostí oznamuje PPA na svojom webovom sídle 

 do 15. mája + 25 kalendárnych dní (za každý pracovný deň omeškania je sankcia 1 %)

Administrácia žiadostí prebieha v informačných systémoch 

 Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS)

 elektronické spracovanie kontrol na mieste (eKNM)

 administratívne kontroly (manuálne a systémové) overujú 100 % žiadostí

 dopĺňajú sa kontrolami na mieste (výber rizikovou analýzou a náhodným výberom)

 overuje sa plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia
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 Po prepise a autorizácii všetkých žiadostí sa vykonáva v IACS administratívna (krížová) kontrola 
(KK).

 V rámci KK dochádza ku kontrole údajov v rámci samotnej žiadosti ako aj ku kontrolám všetkých 
žiadostí navzájom.

 počas KK sú údaje porovnávané s údajmi z externých systémov a registrov:

 GSAA – údaje o všetkých hraniciach užívania jednotlivých plôch 

 register centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ – vedú Plemenárske služby SR, š. p.), 
register poľnoh. pôdy (LPIS – vedie NPPC-VÚPOP), register lesných pozemkov (vedie Národné 
lesnícke centrum - NLC), register ekologickej výroby a register ovocných sadov (oba vedie ÚKSÚP)

 podklady pre NPPC-VÚPOP a NLC ohľadne chránených území poskytuje Štátna ochrana prírody SR

 V priebehu KK sa zohľadňujú výsledky vykonaných kontrol na mieste zo správ spracovaných v 
eKNM. 
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 nesúlad údajov na žiadosti vedie k vzniku nezrovnalosti - žiadateľ je informovaný prostredníctvom 
oznámenia o nezrovnalostiach

 pokiaľ nezrovnalosti naďalej pretrvávajú, žiadosť je vybraná na kontrolu na mieste z dôvodu 
nezrovnalostí po krížovej kontrole

 v prípade neplnenia podmienok sú uplatňované zníženia, sankcie, zamietnutie platieb až vylúčenie z 
podpory 

 po ukončení overovania podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia je vydané rozhodnutie 

 platby sa vyplácajú od 1. decembra roku podania žiadosti 

 od 1.12.2017 boli schvaľované a vyplácané platby ANC a UEV

 schvaľovanie priamych podpôr pokračuje priebežne od januára 2018 

 ANC,ÚEV + AEKO, EKO, lesnícke opatrenia (LUEV, LEKS, PZPP)

 od 2. Q 2018 + ZPZP, AKZ



Neprojektové opatrenia PRV SR  2014 – 2020
chybovosť žiadostí
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Hlavné príčiny: 

1. žiadatelia si neosvojili podmienky podporných schém

2. žiadatelia neplnia záväzky, ktoré sa zaviazali plniť predložením podpísanej žiadosti resp. 
podpísaného záväzného vyhlásenia

3. žiadatelia nepoznajú výmeru obhospodarovanej pôdy oprávnenej na platbu, napr. celková 
užívaná výmera, výmera na jednotlivé kategórie pri platbách ANC, výmera biotopov v rámci 
AEKO a pod.

4. nedodržiavajú retenčné obdobie na zaťaženie poľnoh. pôdy dobytčími jednotkami dobu 
povinnej držby hospodárskych zvierat

5. neplnia lehoty na doručenie dokumentov, hlásenia zmien do registrov
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Dôkladne sa oboznámte s podmienkami pre poskytovanie podpôr 
a dodržiavajte ich vrátane ich termínov; pre neprojektové opatrenia PRV je na 
webovom sídle PPA dostupný Kalendár termínov, ktorý obsahuje podmienky 
opatrení podľa dní.

Priebežne sledujte aktuálne údaje v registroch www.podnemapy.sk, www.cehz.sk, a 
v aplikácii GSAA.

Dbajte na včasné nahlasovanie zmien do registrov CEHZ, registrov vedených 
ÚKSÚP.

Pre overenie oprávnených výmer lesných pozemkov na poskytnutie podpôr na 
lesnícke opatrenia využívajte aplikáciu Národného lesníckeho centra: 
http://gis.nlcsk.org/prv/.

Priebežne sledujte aktuálne oznamy PPA na webovom sídle www.apa.sk.

Neprojektové opatrenia PRV SR  2014 – 2020
Stav žiadostí pre kampaň 2017, k 31.12.2017

http://www.podnemapy.sk/
http://www.cehz.sk/
http://gis.nlcsk.org/prv/
http://www.apa.sk/


PRV SR 2014 – 2020 
Činnosti, ktoré bude PPA v budúcnosti vykonávať
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 Dôsledne pokračovať v implementácii schválených opatrení PRV SR 2014 – 2020 zo zdrojov EPFRV.

 Bude nevyhnutné upravovať IS pre jednoduchšie využitie celého jeho potenciálu (Implementácia programu je úzko 
spojená s použitím informačných technológií).

 V strednodobom výhľade bude nevyhnutné zautomatizovať podávanie jednotlivých ŽoNFP, ako aj žiadostí  o platbu. 
Využitie IS sa tiež predpokladá v maximálnej miere aj pri spracovávaní žiadostí a ich vyhodnocovaní, ako aj pri 
analyzovaní parciálnych výsledkov a v neposlednej miere aj pri výsledkoch programu ako celku. Použitie prostriedkov IS 
je nevyhnutné pre zlepšenie a zrýchlenie procesov ako aj pre minimalizáciu nepresností na strane žiadateľov ako aj pri 
jednotlivých krokoch implementácie kontrolných procesov PPA. 

 V strednodobom horizonte sa očakáva plynulé pokračovanie v implementácii PRV SR 2014 - 2020 - vyhlasovanie výziev, 
vyhodnocovanie projektov, uzatváranie zmlúv a realizácia platieb. 

 Pri implementácii PRV SR 2014 – 2020 sa v strednodobom horizonte očakáva postupné zefektívnenie komunikácie so 
žiadateľmi najmä formou zavádzania elektronických nástrojov. Prioritne sa bude klásť dôraz na prípravu implementácie 
prístupu LEADER, vrátane detailného dopracovania softvéru. 



Ďakujem za pozornosť
ING. JURAJ KOŽUCH, PHD.

GENERÁLNY RIADITEĽ PÔDOHOSPODÁRSKEJ PLATOBNEJ AGENTÚRY

www.apa.sk
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