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IMPLEMENTAČNÝ PLÁN 2019/2020 

REVÍZIA VÝDAVKOV NA PÔDOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA 
 

 

Preambula 

  

Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v rámci ktorého plánuje zreformovať pravidlá, nastaviť 

procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne 

zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. 

Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze je kompletná revízia väčšiny verejných výdavkov. V roku 2016 

prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy a v roku 2017 revízie 

výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie V roku 2018 boli 

zrealizované prierezové revízie výdavkov na odmeňovanie a zamestnanosť vo verejnej správe 

a na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, či revízia výdavkov na pôdohospodárstvo 

a rozvoj vidieka. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré 

zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre 

občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom. 

Implementácia opatrení definovaných v revíziách výdavkov je druhou fázou, ktorá sa realizuje v rokoch 

2017 – 2027. Správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej 

hodnoty predstavuje základ pre odpočet plnenia opatrení. Hodnotenie plnenia opatrení revízií výdavkov 

realizuje Implementačná jednotka Úradu vlády SR.  

Implementačný plán 2019/2020 implementuje definované opatrenia rýchlejšie, flexibilnejšie 

a transparentne. Zároveň stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre 

implementujúce inštitúcie a napomáha dosahovať výsledky napĺňaním stanovených cieľov revízie 

výdavkov.  

Tento Implementačný plán po dohode Úradu vlády SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR nastavuje spôsob a frekvenciu sledovania a vyhodnocovania opatrení revízie výdavkov 

Implementačnou jednotkou pre rok 2019/2020.  

Podľa úlohy C.1 uznesenia č. 453/2018 vlády SR budú Implementačné plány zverejnené na stránke 

https://www.vlada.gov.sk//implementacna-jednotka/#tabs-1.   

 

 

 

 

https://www.vlada.gov.sk/implementacna-jednotka/#tabs-1
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1. IMPLEMENTAČNÝ PLÁN 2019/2020 
 

Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka zo septembra 2019 1 si stanovila za hlavný cieľ 
identifikáciu opatrení na zvýšenie produktivity v poľnohospodárstve, stabilizáciu príjmov farmárov 
a posilnenie dlhodobej udržateľnosti pôdohospodárstva, najmä s ohľadom na zmenu klímy. Revízia sa 
venuje najmä efektivite výdavkov na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, výdavkom 
rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu a štátnych podnikov v jeho manažérskej kompetencii. 

Záverečná správa predstavuje opatrenia, ktoré ponúkajú návrhy realokácie výdavkov na programy 
s najvyššou účinnosťou a optimálne využívanie národných a európskych zdrojov. Kľúčovým nástrojom 
na splnenie cieľov je Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) Európskej únie (EÚ). Spolu s už 
uvedenými opatreniami Revízia výdavkov prostredníctvom cieľov SPP, stanovuje ďalšie opatrenia popri 
realokácii výdavkov na zvýšenie stabilizácie trhov a zabezpečenie dodávok spotrebiteľom za primerané 
ceny.  

Jednou z priorít slovenskej pôdohospodárskej politiky by malo byť najmä zvýšenie produktivity, ktorá 
spomedzi deklarovaných cieľov najviac zaostáva. Revízia navrhuje v ďalšom programovom období 2021 - 
2027 zvýšiť podiel zdrojov alokovaných do Programu rozvoja vidieka (PRV) na úkor priamych platieb (PP), 
s čím súvisí aj nevyhnutné zvýšenie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Nevyhnutnou podmienkou je, 
aby bolo možné z PRV financovať prioritné opatrenia revízie. Tými sú predovšetkým sceľovanie vlastníctva 
pôdy, nástroje na riadenie rizík pre poľnohospodárov, obnova hydromelioračných  zariadení a ďalšie. 

Od roku 2019 vláda zvýšila v rozpočte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) 
prostriedky na pomoc v poľnohospodárskej prvovýrobe vo výške 30 mil. eur a prostriedky na priority 
kapitoly vo výške 50 mil. eur. Revízia nenavrhuje zvyšovanie celkových výdavkov nad úroveň schváleného 
rozpočtu. Vnútorné zdroje je možné získať predovšetkým zvyšovaním efektívnosti výdavkov kapitoly MPRV 
SR a zlepšením hospodárenia štátnych podnikov v pôsobnosti MPRV SR, najmä Lesov SR na základe 
auditu štátneho podniku.  

Výdavky Slovenska na poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a rozvoj vidieka z verejných zdrojov sú nad 
priemerom EÚ, uvedené výdavky tvoria 1 % HDP Slovenska. Výdavky kapitoly MPRV SR boli 1,1 mld. eur 
v roku 2018, čo predstavuje približne 1,2 % HDP a 3,2 % celkových verejných výdavkov. 

Slovensko by malo z PRV výrazne investovať do sceľovania vlastníctva pôdy, keďže trh s pôdou sa na 
Slovensku vyznačuje vysokou rozdrobenosťou vlastníctva. Vlastnícke vzťahy k pôde nie sú transparentné, 
čím sa znižuje účinnosť poľnohospodárskej politiky a efektívnosť pôdohospodárstva.  

MPRV SR a jeho pridružené organizácie sa vyznačujú vysokou zamestnanosťou. Pre zefektívnenie ich 
fungovania bude potrebné vykonať viacero krokov, predovšetkým centralizovať podporné a prierezové 
činnosti, spájať činnosťou podobné inštitúcie, posilniť manažérsku zodpovednosť za výsledky organizácií 
a vykonať podrobnejšie audity najväčších organizácií. 

Hospodárenie štátnych lesov je horšie ako neštátnych lesov. Dôvodom je odlišná štruktúra výnosov aj 
nákladov a miera verejnoprospešných činností, preto Lesy SR, š. p. prejde hĺbkovým auditom, ktorý 
navrhne opatrenia na zlepšenie ziskovosti na m3 ťažby. 

Optimalizáciou podporných a prierezových činností a ich podriadených organizácií a nákladov na službu je 
možné ušetriť do 4,6 mil. eur. Znížením nákladov úradu na úroveň druhého najlepšieho je možné v krátkom 
čase ušetriť do 700 tis. eur. Ďalších do 360 tis. eur predstavuje potenciál úspor v Štátnej a potravinovej 
správe. Dodatočnú úsporu môže priniesť centralizácia podporných a prierezových činností.

                                                           
1 Schválená vládou SR, č. uznesenia 455/2019;  https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17942/1 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

1 

Optimalizácia 
zdrojov na podporu 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 

Optimalizácia zdrojov 
na podporu 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 

Podiel presunu financií 
medzi piliermi a podiel 
národného 
spolufinancovania PRV 
(v %) 

Presun 17,9 % balíka 
z II. do I. piliera 
a spolufinancovania 
25,7 % 

Nepresúvať  financie 
medzi piliermi (0 %) 
a spolufinancovanie 
30,9 2  - 40 %  

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb 

1.1.2021 

a. Bez presunu 
a minimálne 
spolufinancovanie, 
-172 mil. eur (24,6 
mil. eur ročne) 
b. Bez presunu 
a 40% 
spolufinancovanie, 
-524 mil. eur (74,9 
mil. eur ročne) 

EÚ + cofin. 

2.1 
Optimalizácia 
nastavenia 
priamych platieb 

Aplikovať stropovanie 
priamych platieb 
podľa návrhu EK 
z 1.6. 2018 
s odpočítaním 
pracovných nákladov 

 
Podiel prijatých 
priamych platieb 20% -
timi  najväčšími 
prijímateľmi  v sektore 
(v %) 

Stropovanie 
priamych platieb 
nebolo využité (5 % 
znižovanie PP nad 
úrovňou 150 000 eur 
bolo povinné) 

 
Prijať návrh Komisie 
z 1.6.2018 alebo 
ekvivalentný návrh 
s účinnosťou od 
1.1.2021 a uvoľnené 
prostriedky využiť na 
redistributívnu platbu 
alebo na investičnú 
podporu malých 
fariem v rámci PRV 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA  
 

1.1.2021 
realokácia v rámci 
programu 

EÚ 

2.2 
Optimalizácia 
nastavenia 
priamych platieb 

Zavedenie 
redistributívnej platby 
(RP)  na prvých 100 
ha so sadzbou 30 % 
SAPS 

Objem redistributívnej 
platby na prvých 100 
ha (v mil. eur) 

RP nebola 
aplikovaná (0 mil. 
eur) 

Aplikujeme RP 
s účinnosťou od 
1.1.2021 a vyčleníme 
na to 31,3 mil. eur 
(7,9 % obálky PP, 
pre sadzbu 70 eur na 
ha) 

MPRV, Sekcia 
rozvoja a priamych 
platieb, PPA 

1.1.2021 
realokácia v rámci 
programu 

EÚ 

                                                           
2  Podmienené financovanie, za predpokladu, že bude možné z PRV financovať prioritné opatrenia revízie. Vyplýva z Revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka schválenej vládou 
SR na základe uznesenia č. 455/2019, str. 20; https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24141/1 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

2.3 
Optimalizácia 
nastavenia 
priamych platieb 

Aplikovať viazané 
platby v maximálnej 
miere s cieľom 
podpory životného 
prostredia a rozvoja 
vidieka 

Aplikácia VCS platieb,   
pokles sadzieb (v %) 

Staré nastavenie 
Očakávať 30% 
pokles sadzieb od 
1.1.2021 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA 

1.1.2021 
realokácia v rámci 
programu 

EÚ 

3.1 

Zefektívnenie 
fungovania 
Programu rozvoja 
vidieka 

Vypracovať presný 
plán výziev, ktorý sa 
bude dodržiavať 

Zverejnenie 
harmonogramu výziev 
na začiatku 
programovacieho 
obdobia so záväznými 
termínmi 

Plán výziev, ak 
existuje, tak sa často 
mení 

Harmonogram výziev 
na celé 
programovacie 
obdobie 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA, Odbor riadenia 
a kontroly technickej 
pomoci Programu 
rozvoja vidieka 

každoročne 
2021-2027 

- EÚ 

3.2 

Zefektívnenie 
fungovania 
programu rozvoja 
vidieka 

Zvýšiť frekvenciu 
výziev 

Počet a objem výziev 
vyhlásených k 1.6. 
ročne (v mil. eur) 

Nedostatočná 
frekvencia, 
nepravidelnosť 

Vyššia frekvencia (pri 
vybraných 
podopatreniach raz 
ročne inak raz za dva 
roky) 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA 

každoročne 
2021-2027 

- EÚ 

3.3 

Zefektívnenie 
fungovania 
programu rozvoja 
vidieka 

Zaviesť elektronické 
podávanie žiadostí 

Podiel elektronicky 
podávaných žiadostí 
na projekty 
k celkovému počtu 
podaných žiadostí na 
projekty (v %) 

Neexistuje (resp. 
zasiela sa vyplnená 
žiadosť) 

Elektronické 
podávanie žiadostí 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA, Odbor riadenia 
a kontroly technickej 
pomoci Programu 
rozvoja vidieka 

2021  -náklady na IT EÚ 

3.4 

Zefektívnenie 
fungovania 
programu rozvoja 
vidieka 

Zmenšiť veľkosť 
podporených 
projektov 

Priemerná veľkosť 
výziev (v tis. eur) pri 
zachovaní objemu 
financií 

321 tisíc eur 150 tisíc eur 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA 

každoročne 
2021-2027 

- EÚ 

3.5 

Zefektívnenie 
fungovania 
programu rozvoja 
vidieka 

Zefektívniť 
hodnotenie projektov 

Priemerná dĺžka 
hodnotenia projektov 
(v mesiacoch) 

Neznámy  MPRV, PPA 
každoročne 
2021-2027 

- EÚ 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

3.6 

Zefektívnenie 
fungovania 
programu rozvoja 
vidieka 

Vyčleniť v PRV zdroje 
pre NRO (najnižšie 
rozvinuté okresy) 

Objem zdrojov na NRO 
(v mil. eur) 

Nevyčlenené zdroje 
špeciálne na NRO 

Vyčlenenie zdrojov 
na NRO 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA 

Programova-
cie obdobie     
2021-2027 

realokácia v rámci 
programu 

EÚ 

3.7 

Zefektívnenie 
fungovania 
programu rozvoja 
vidieka 

Rozšíriť využívanie 
zjednodušených 
možností vykazovania 
nákladov 

Zjednodušené 
vykazovanie nákladov 
(v tis. eur) 

Čiastočne využívame 
Využívať v plnej 
miere 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA 

Programova-
cie obdobie     
2021-2027 

- EÚ 

4.1.1 

Podpora efektívneho 
a transparentného 
trhu s pôdou – 
Konsolidácia trhu s 
pôdou 

Započať všetky 
projekty pozemkových 
úprav do 30 rokov 
(PPÚ) 

Počet k. ú., v ktorých 
začali projekty 
pozemkových úprav 

422 (408 
dokončených + 14 
začatých) 
katastrálnych území 
z celkového počtu 
3559 

Všetky PPÚ 
dokončené v roku 
2049 

MPRV, Sekcia 
legislatívy 

2020-2049 

 

-36,4 mil. eur ročne 
(spolu -1 132 mil. 
eur) 3 

 

EÚ + cofin., ŠR 

4.1.2 

Podpora 
efektívneho 
a transparentného 
trhu s pôdou – 
Konsolidácia trhu s 
pôdou 

Obmedziť drobenie 
zvýšením dolného 
limitu na výmeru 
novovznikajúcej 
parcely po PPÚ 

Prijatie novely zákona 
180/1995 Z. z. 

Novela nepripravená 
Novela zákona je 
účinná 

MPRV, Sekcia 
legislatívy 

1.1.2021 - NA 

4.2.1 

Podpora 
efektívneho 
a transparentného 
trhu s pôdou – 
Právna úprava trhu 
s pôdou 

Zrušiť prednostné 
právo na uzavretie 
nájomnej zmluvy 

Zrušenie prednostného 
práva (Úprava § 13      
Zákona 504/2003 Z. z.) 

Prednostné právo 
existuje 

Novela zákona 
účinná – prednostné 
právo neexistuje 

MPRV, Sekcia 
legislatívy 

1.1.2021 - ŠR 

4.2.2 

Podpora 
efektívneho 
a transparentného 
trhu s pôdou – 
Právna úprava trhu 
s pôdou 

Zverejňovanie 
obvyklej výšky 
nájomného 

Zverejnenie dát 
o obvyklej výške 
nájomného (v eur)  
ročne 

Nezverejnené Zverejnené 
MPRV, Sekcia 
legislatívy 

1.1.2020 - ŠR 

                                                           
3 Vyplýva z Revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka schválenej vládou SR na základe uznesenia č. 455/2019, str. 17; https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24141/1 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

4.2.3 

Podpora efektívneho 
a transparentného 
trhu s pôdou – 
Právna úprava trhu 
s pôdou 

Vytvoriť a zverejniť 
centrálny register 
fyzických 
a právnických osôb 
užívajúcich pôdu 

Existencia 
a zverejnenie registra 

register neexistuje 
Register bude 
zavedený a ročne 
aktualizovaný 

MPRV, Sekcia 
legislatívy 

1.1.2021 -náklady na IT ŠR 

5.1 
Riadenie rizika 
v poľnohospodár-
stve 

Podpora komerčného 
poistenia rizika 
v poľnohospodárstve 

Podiel spolufinancovania 
(v %) 

0 % 
spolufinancovanie 

40 – 60 % 
spolufinancovanie 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb 

1.1.2020 
Realokácia 6 mil. 
eur v rámci 
programu 

EÚ – cofin. 

5.2 
Riadenie rizika 
v poľnohospodár-
stve 

Vytvorenie 
systémového nástroja 
na riadenie 
katastrofických rizík 

Vytvorenie 
mechanizmu fondu na 
riadenie 
katastrofických rizík 

,,Ad hoc“ podpory 

Kompenzácie 
vyplácané na 
základe pravidiel 
nástroja 

MPRV, Sekcia 
analýz, výkazníctva 
a projektov, UHP MF 
SR 

1.1.2021 

-11 až - 25 mil. eur 
(vplyv na ŠR podľa 
podielu farmárov) 

ŠR, farmári + 13,2 mil. eur 
utlmenie 
nesystémovej 
podpory 

6.1 
 

Efektívnejšia 
podpora 
spolupráce 
farmárov 

Podmieniť výber 
podporených 
organizácií výrobcov 
ukazovateľmi výkonu 
a dĺžkou existencie 

Vypracovanie metodiky 
na výber podporených 
organizácii, počet 
podporených 
organizácií 

Nie Áno  
Sekcia priamych 
platieb a rozvoja 
vidieka 

1.1.2021 - EÚ 

7.1 

Podpora investícií 
v pôdohospodár-
stve a na vidieku 
s použitím 
finančných 
nástrojov 

 
 
Identifikovať 
investičné oblasti 
v rámci SPP, ktoré je 
ekonomicky možné 
podporiť návratnými 
formami financovania 
alebo kombináciou 
návratného 
a nenávratného 
financovania 
 

Alokácia prostriedkov 
na tvorbu finančných 
nástrojov 

Finančné nástroje 
nie sú využívané 
v PRV 

Finančné nástroje sú 
využívané na 
intervencie v záujme 
rozvoja vidieka 

Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

2019 – 2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPP 

Objem alokovaných 
prostriedkov PRV, 
podiel alokovaných 
prostriedkov (v % voči 
priemeru EÚ) 

0,00% 1,86 % (priemer EÚ) 

Identifikácia možností 
využitia finančných 
nástrojov v ex-ante 
analýze pre nové 
programovacie 
obdobie 2021 - 2027 

Nie Áno 1.1.2021 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

 
7.2 

Podpora investícií 
v pôdohospodárstve 
a na vidieku 
s použitím 
finančných 
nástrojov 

V oblastiach 
identifikovaných ako 
vhodné na návratné 
financovanie alebo na 
kombináciu 
návratného 
a nenávratného 
financovania, ukončiť 
poskytovanie výlučne 
nenávratného 
financovania 

Zavedenie systému 
návratného 
financovania 
v oblastiach na to 
vhodných (v mil. eur) – 
vytvorenie koncepcie 
a následná 
implementácia  

  
MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb 

2021 – 2027    

8.1 

Efektívnejšia 
podpora mladých 
začínajúcich 
poľnohospodárov 

Navýšiť hektárovú 
hranicu pre podporu 
mladých 
poľnohospodárov 
prostredníctvom 
priamych platieb 

Podiel sadzby na 
podporu mladých 
poľnohospodárov 
a priemernej PP (v %), 
Počet hektárov na 
ktoré je pre mladých 
poľnohospodárov 
poskytovaná 

25 % priemernej 
sadzby PP na prvých 
28 ha 

50 % priemernej 
sadzby PP na prvých 
100 ha 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb 

1.1.2021 
Realokácia v rámci 
PP  

EÚ 

8.2 

Efektívnejšia 
podpora mladých 
začínajúcich 
poľnohospodárov 

Podporiť investície 
mladých 
poľnohospodárov 
v rámci PRV 
prostredníctvom 
bodového zvýhodnenia 
a formou nastavenia 
vhodných typov výziev 
a veľkosti projektov 

Podiel mladým 
poľnohospodárom na 
investíciách z PRV    (v 
%) 

  
MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb 

1.1.2021 
Realokácia v rámci 
PP 

EÚ 

8.3 

Efektívnejšia 
podpora mladých 
začínajúcich 
poľnohospodárov 

Zvýšiť maximálnu 
podporu pre mladého 
poľnohospodára na 
začatie podnikania 

Maximálny objem 
poskytnutej podpory na 

jednu žiadosť (v eur) 
50 000 eur 100 000 eur 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA 

1.1.2021 
Realokácia v rámci 
PP 

EÚ 

8.4 

Efektívnejšia 
podpora mladých 
začínajúcich 
poľnohospodárov 

Zvýšiť frekvenciu 
a pravidelnosť výziev 
pre mladých 
poľnohospodárov 
a v rámci projektových 
opatrení v PRV 

Počet a frekvencia 
výziev 

Výzva bola iba v roku 
2015 

Každoročne v tomto 
a budúcom 
programovacom 
období v presne 
stanovenom termíne 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
PPA 

Každoročne 
k 30.6.       

2021-2027 

Realokácia v rámci 
PP 

EÚ 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

8.5 

Efektívnejšia 
podpora mladých 
začínajúcich 
poľnohospodárov 

Zvýšiť účasť 
poľnohospodárov, 
vrátane mladých 
poľnohospodárov na 
vzdelávacích 
aktivitách 

Podiel vyškolených 
poľnohospodárov       
(v %), 
podiel vyškolených 
mladých 
poľnohospodárov (v %) 

V programovacom 
období 2007 – 13 
bolo vyškolených 18 
634 z 51 500 
poľnohospodárov 
(36%) a neznámy 
počet mladých 
farmárov 

V programovacom 
období 2021 – 27 
každoročne vyškoliť 
8 % všetkých 
farmárov a 10 % 
mladých farmárov 4 

MPRV, Sekcia 
rozvoja vidieka 
a priamych platieb, 
Agroinštitút Nitra 

Každoročne 
2021 – 2027 

Realokácia v rámci 
PP 

EÚ 

9.1 

Efektívnejšia 
podpora 
poľnohospodárstva 
na celom území SR 

Zvýhodniť ANC 
v projektových 
opatreniach PRV 
zameraných na 
agroturizmus, 
živočíšnu výrobu 
a modernizáciu 
výroby 

 Počet výziev 
s podnikmi v ANC ako 
kritérium výberu 

3 výzvy (z 15) Všetky výzvy 
Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

1.1.2021 - EÚ + cofin. 
Počet bodov za ANC 
pri hodnotení výzvy 

5 bodov 10 bodov 
Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

Poradie kritéria ANC 
pri hodnotení bodovo 
zhodných projektov 

5., 6., nie je 
zaradené 

3. 
Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

9.2 

Efektívnejšia 
podpora 
poľnohospodárstva 
na celom území SR 

Diferencovať platbu 
podľa zaťaženosti 
poľnohospodárskej 
pôdy živočíšnou 
výrobou 

Zavedenie 
diferencovanej platby 
podľa toho, či podnik 
spĺňa minimálne 
zaťaženie 

Nie je  Je 
Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

1.1.2021 - EÚ + cofin. 

10.1  

Zefektívnenie 
režimov v záujme 
klímy a životného 
prostredia 

Implementovať AEKO 
ako sériu záväzkov 
zameraných na 
výsledky s voliteľnou 
intenzitou ich 
napĺňania 

Počet záväzkov 
v jednom podopatrení 

Individuálne schémy 
Aspoň 3 záväzky 
integrované do 
podopatrenia 

Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

1.1.2021 
Realokácia v rámci 
programu 

EÚ + cofin. 

10.2 

Zefektívnenie 
režimov v záujme 
klímy a životného 
prostredia 

Zaviesť cieľovo 
orientovanú podporu 
na ochranu a zvýšenie 
kvality pôdy, vody 
a biotopov 

Počet environmen-
tálnych výsledkových 
indikátorov so 
stanovenou cieľovou 
hodnotou 

1 6 

 
Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 
 
 

1.1.2021 
Realokácia v rámci 
programu 

EÚ + cofin. 

                                                           
4 Budúci stav bude prehodnocovaný na základe vývoja bázy v čase vyhlásenia výzvy 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

10.3 

Zefektívnenie 
režimov v záujme 
klímy a životného 
prostredia 

Celoplošne hodnotiť 
agro-environmentálne 
dopady 
poľnohospodárstva 
na ročnej báze 

Podiel plochy, na ktorej 
boli hodnotené 
environmentálne 
dopady (v %) 

Existencia pilotných 
projektov 

Pravidelné 
a celoplošné 
hodnotenie 

Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb; Sekcia 
analýz, výkazníctva 
a projektov 

1.1.2021 - EÚ + cofin. 

10.4 

Zefektívnenie 
režimov v záujme 
klímy a životného 
prostredia 

Alokovať aspoň 30 % 
I. piliera na eko-platby 

Podiel alokovaných 
prostriedkov (v %) 

30 % I. piliera na 
greening 

30 % I. piliera na 
ambicióznejšie eko-
platby 

Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

1.1.2021 
Realokácia v rámci 
programu 

EÚ 

11.1 
Podpora 
ekologickej 
produkcie 

Postupné navýšenie 
minimálneho 
zaťaženia TTP 
zvieratami 

Podiel minimálneho 
zaťaženia zvieratami (v 
DJ/ ha) 

0,3 DJ / ha TTP 0,5 DJ / ha TTP 

Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

1.1.2021 - EÚ + cofin. 
Podiel ekologicky 
chovaného hovädzieho 
dobytka (v %) 

3,50 % 3,77 % (priemer EÚ) 

Podiel ekologicky 
chovaných ošípaných 
(v %) 

0,03 % 0,8 % (priemer EÚ) 

11.2 
Podpora 
ekologickej 
produkcie 

Plošné hodnotenie 
environmentálnych 
dopadov 
ekologického 
poľnohospodárstva 

Podiel hodnotenej 
plochy v EP (v %) 

 
 
 
 
 
 

100 % 
Sekcia rozvoja 
vidieka a priamych 
platieb 

1.1.2021 - EÚ + cofin. 

12.1 Lesy 
Zverejnenie 
Programov 
starostlivosti o les 

Počet zverejnených 
PSL v danej forme 
ročne 

0 
Všetky zverejnené 
v úplnom znení 

NLC 1.1.2020 - ŠR 

12.2 
Lesy 
 

Monitorovanie ťažby 
dreva 

Existencia systému 
(systém existuje / 
neexistuje) 

Nie (systém 
neexistuje) 

Áno 

 
Lesy SR, š.p., 
Lesopoľnohospo-
dársky majetok Ulič, 
š.p., Štátne lesy 
Tatranského 
národného parku 

1.1.2021 - náklady na IT ŠR 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

13.1.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Optimalizácia 
výdavkov úradu 
MPRV SR 
a podriadených 
organizácií (podporné 
a prierezové činnosti) 

Objem výdavkov na 
podporné a prierezové 
činnosti MPRV 
a podriadených 
organizácií (v mil. eur) 
– pred a po realizácii 
optimalizačného 
procesu 

13,2 mil. eur (2018) 11,1 mil. eur 
MPRV, generálny 
tajomník služobného 
úradu 

1.1.2022 +2,1 mil. eur ŠR 

13.1.2 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Optimalizácia 
výdavkov úradu 
MPRV na služby 
MPRV 

Objem 
zoptimalizovaných 
výdavkov (v mil. eur) 

35,21 mil. eur (2017) 
34,15 až 34,93 mil. 
eur  

MPRV, generálny 
tajomník služobného 
úradu 

1.1.2022 
+0,3 až +1,1 mil. 
eur 

ŠR/EÚ 

13.1.3 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Vykonať procesno-
organizačný audit 
úradu MPRV SR 

Vykonanie 
auditu,  implementácia 
opatrení auditu 
Objem úspor (v mil. 
eur) 

Nie Áno 
MPRV, generálny 
tajomník služobného 
úradu 

30.6.2020  ŠR 

13.2.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Komplexná reforma 
a digitalizácia PPA 

Náklady na 
digitalizáciu (v mil. 
eur), návratnosť 
investície (v rokoch), 
úspora času (v hod.) 

Nie Áno PPA 

1.1.2020 
(termín sa 

vzťahuje na 
zverejnenie 

štúdie 
uskutočniteľ-

nosti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠR/EÚ 

13.2.2 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Optimalizácia 
výdavkov na služby 
PPA 

Objem 
zoptimalizovaných 
výdavkov na služby    
(v tis. eur) 

7,56 mil. eur (2018) 7,28 až 7,36 mil. eur PPA 1.1.2020 
+197 až 280 tis. 
eur 

ŠR/EÚ 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

13.3.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Analýza spojenia 
ŠVPS s ÚRZ 

Objem výdavkov na 
ŠVPS a ÚRZ (v mil. 
eur) – pred a po 
spojení organizácií, 
Objem potenciálnej 
úspory    (v mil. eur), 
Implementácia záverov 
analýzy 
 

Nie Áno 
ŠVSP, ÚRZ, ÚHP, 
MF SR, IJ ÚV SR, 
MPRV 

1.1.2020 
(termín sa 
vzťahuje 

k vypracova-
niu analýzy 
alternatív 
spájania) 

 ŠR 

13.4.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Podmieniť zotrvanie 
výskumníka v NPPC 
kvalitným 
medzinárodne 
uznávaným výskumom 
meraným počtom 
karentovaných 
článkov, článkov 
registrovaných vo WoS 
alebo Scopus, 
publikovaných 
v špičkových 
zahraničných 
vydavateľstvách 
prípadne 
prostredníctvom 
patentov, úžitkových 
vzorov a pod. 

Počet publikácií 
v karentovaných 
časopisoch, článkov 
registrovaných vo Wos 
alebo Scopus, 
publikovaných 
v špičkových 
zahraničných 
vydavateľstvách, 
prípadne počet 
patentov, úžitkových 
vzorov a pod. na (FTE) 
výskumníka (ročne)  

0,19 Viac ako 0,50 

NPPC, MPRV, 
Sekcia rezortnej 
politiky 
pôdohospodárstva 

1.1.2024 -  

13.4.2 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Do roku 2025 zvýšiť 
mieru financovania zo 
štandardných zdrojov 
(nadnárodné projekty, 
podnikateľský sektor, 
domáce granty) nad 
75% všetkých zdrojov 
NPPC 

Podiel financovania zo 
štandardných zdrojov 
(nadnárodné projekty, 
podnikateľský sektor, 
domáce granty) (v %) 

 
Nad 75 % všetkých 
zdrojov NPPC 

NPPC, MPRV, 
Sekcia rezortnej 
politiky 
pôdohospodárstva 

1.1.2025 -  
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

13.4.3 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Využívať odmeňovanie 
na základe výstupu 
(formou internej 
smernice) 

Existencia internej 
smernice, objem 
vyplatených odmien 
a osobných príplatkov 
voči celkovým mzdám 
(v tis. eur) 

Nie Áno 

NPPC, MPRV, 
Sekcia rezortnej 
politiky 
pôdohospodárstva, 
Osobný úrad 

1.7.2021 - ŠR 

13.4.4 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Vykonať medzinárodný 
audit kvality výskumu 
v NPPC (po vzore 
medzinárodného 
auditu Slovenskej 
akadémie vied) 

Vykonanie auditu, 
implementácia 
opatrení, podiel 
karentovanýchch 
článkov na všetkých 
článkoch NPPC (v %) 

Nie Áno 

NPPC, MPRV, 
Sekcia rezortnej 
politiky 
pôdohospodárstva 

1.7.2021 - ŠR 

13.4.5 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 
 

Transformácia NPPC 
na verejnú výskumnú 
inštitúciu (VVI) 
k 1.1.2022 

Zmena právnej formy 
NPPC 

Príspevková 
organizácia 

Verejná výskumná 
inštitúcia 

NPPC, MPRV, 
Generálny tajomník 
služobného úradu 

1.1.2022 - ŠR 

13.5.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Realizovať projekt 
Dobudovanie 
pracoviska diaľkového 
prieskumu Zeme 

Zrealizovanie projektu, 
objem výdavkov na 
dobudovanie projektu 
(v mil. eur) 

Nie  Áno NLC 31.12.2021 
+ 0,5 až +1,2 mil. 
eur pri investícii do 
5,3 mil. eur 

ŠR/EÚ/ 
Vlastné zdroje 

13.5.2 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Publikovať aspoň 
jeden kvalitný článok 
na výskumníka raz za 
dva roky (karentované 
články, články 
registrované vo WoS 
alebo Scopus alebo 
publikácie 
v špičkových 
medzinárodných 
vydavateľstvách) 

Počet publikácií 
v karentovaných 
časopisoch článkoch 
registrovaných vo WoS 
alebo Scopus alebo 
v špičkových 
medzinárodných 
vydavateľstvách na 
(FTE) výskumníka 
(ročne) 

0,25 Viac ako 0,50 

NLC, MPRV Sekcia 
lesného 
hospodárstva 
a spracovania dreva 

1.1.2024 - - 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

13.5.3 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Udržiavať mieru 
financovania zo 
štandardných zdrojov 
(nadnárodné projekty, 
podnikateľský sektor, 
domáce granty) nad 75 
% zdrojov NLC 
určených na vedu 
a výskum 

Podiel financovania zo 
štandardných zdrojov 
(v %) 

Nad 75 % Nad 75 % 

NLC, MPRV, Sekcia 
lesného 
hospodárstva 
a spracovania dreva 

Priebežne   

13.5.4 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií MPRV 
SR vrátane 
štátnych podnikov 

Vykonať medzinárodný 
audit kvality výskumu 
v NLC (po vzore 
medzinárodného 
auditu Slovenskej 
akadémie vied) 

Vykonanie auditu, 
implementácia 
opatrení, podiel 
karentovanýchch 
článkov na všetkých 
článkoch NLC (v %) 

Nie Áno 

NLC, MPRV, Sekcia 
lesného 
hospodárstva 
a spracovania dreva 

1.7.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠR 

13.6.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií – 
zvýšenie efektivity 
a transparentnosti 
podniku Lesy SR 

Vykonať audit Lesov 
SR, š. p., 
a implementovať 
opatrenia vyplývajúce 
z neho 

Vykonanie auditu, 
implementácia 
opatrení, upravený zisk 
na m3 ťažby, zlepšenie 
výsledku hospodárenia 
na úrovni 5% nákladov  
(v %) 

2 % (2018) 
7 % pri zohľadnení 
aktuálnej ceny dreva 

LESY SR, š. p., 
MPRV, Sekcia 
lesného 
hospodárstva 
a spracovania dreva, 
IJ ÚV SR, UHP MF 
SR 

30.6.2020 

Zlepšenie 
hospodárskeho 
výsledku na úrovni 
aspoň 5% 
nákladov, pri 
zohľadnení ceny 
dreva 

ŠR 

13.6.2 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií – 
zvýšenie efektivity 
a transparentnosti 
podniku Lesy SR 

Vo výročnej správe 
oddeliť náklady 
súvisiace so správou 
majetku 
a verejnoprospešnou 
činnosťou a zníženie 
výnosov z dôvodu 
nevyplácania náhrady 
za obmedzenie 
bežného hospodárenia 

Oddelenie 
spomenutých nákladov 
a výnosov vo 
výročných správach, 
objem uvedených 
nákladov a výnosov   
(v mil. eur) 

Nie Áno 

LESY SR, š. p., 
MPRV, Sekcia 
lesného 
hospodárstva 
a spracovania dreva 

1.1.2020 - ŠR 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

13.7.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií - 
zefektívnenie 
fungovania 
dotovaných 
štátnych podnikov 
MPRV SR 

Optimalizovať 
hospodárenie štátnych 
podnikov 

Objem 
zoptimalizovaných 
nákladov (v mil. eur) – 
Výška dotácie podniku 
zo ŠR / Výnosy 
podniku (v %) 

Závodisko, š.p. : 
Dotácia: 1,3 mil. eur;  
Výnosy: 2,6 mil. eur 
Pomer: 58 % 
 
Národný žrebčín 
Topoľčianky š.p. : 
Dotácia:1,5 mil. eur 
Výnosy: 2,0 mil. eur 
Pomer: 65 % 

Závodisko, š.p. : 
Pomer 
Dotácie/Výnosy < 58 
% 
 
Národný žrebčín 
Topoľčianky š.p. : 
Pomer 
Dotácie/Výnosy < 65 
% 

Závodisko, š. p. 
Národný žrebčín 
Topoľčianky, š. p. 

1.1.2021 - ŠR 

13.8.1 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií - 
zefektívnenie 
fungovania 
dotovaných 
štátnych podnikov 
MPRV SR 

Vypracovanie 
koncepcie rozvoja 
podniku 
Hydromeliorácie, š.p. 

Vypracovanie 
koncepcie rozvoja, 
podiel financovania zo 
ŠR SR na celkovom 
financovaní š. p. (v %) 

Nie Áno 
Hydromeliorácie,    
š. p. 

1.1.2021 - ŠR 

13.8.2 

Zefektívnenie 
prevádzky úradu 
a podriadených 
organizácií - 
zefektívnenie 
fungovania 
dotovaných 
štátnych podnikov 
MPRV SR 

Revitalizovať 
závlahovú 
a odvodňovaciu sieť 
podľa RHSS s využitím 
zdrojov PRV 

Objem nákladov na 
revitalizáciu z 
prostriedkov PRV       
(v mil. eur) 

Nie Áno 
Hydromeliorácie,    
š. p. 

1.1.2022 
Realokácia v rámci 
programu 

EÚ 

14.1 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

Zverejňovať všetky 
dostupné dáta týkajúce 
sa lesníctva 
v užívateľsky 
priateľskej forme 

Existencia  lesnej 
databázy 
v požadovanom 
formáte (.xlsx / .csv) 
a jej ročná aktualizácia 

Lesnícke dáta sú 
k dispozícii len 
v obmedzenom 
množstve, pričom 
veľa z nich nie je 
možné stiahnuť 

Áno – existuje lesná 
databáza 
neagregovaných dát, 
ktoré je možné 
stiahnuť 

NLC 1.3.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠR 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

14.2 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

Aplikovať v IL MPRV 
SR jednotné členenie 
ukazovateľov RV a ŽV 
pre konvenčné 
a ekologické 
poľnohospodárstvo 

Zjednotenie členenia 
ukazovateľov, 
vykazovanie dát 
v požadovanom 
formáte a ročná 
aktualizácia (.xlsx / 
.csv) 

Zberové plochy 
a stavy zvierat 
v konvenčnom 
poľnohospodárstve 

Zberové plochy 
a stavy zvierat 
rozdelené na 
ekologické 
a konvenčné 
poľnohospodárstvo 

MPRV – Radela 1.1.2020 
 

 
ŠR 

14.3 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

Doplniť do IL MPRV SR 
ukazovatele produkcie 
komodít rastlinnej 
a živočíšnej výroby 
vyjadrené v EUR 

Produkcia komodít RV 
a ŽV (v mil. eur 
a natur. jednotkách) 

V IL MPRV SR je 
produkcia komodít 
vyjadrená 
v naturálnych 
jednotkách 

V IL MPRV SR je 
produkcia komodít 
vyjadrená 
v naturálnych aj 
peňažných jednotiek 

MPRV – Radela 1.1.2020  ŠR 

14.4 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

Zvýšiť 
reprezentatívnosť 
výberového súboru IL 
MPRV SR vzhľadom na 
veľkosť fariem podľa 
obhospodarovanej 
plochy 

Podiel a počet malých 
fariem do 100 ha vo 
výberovom súbore IL 
MPRV SR (v %) 

35 % jednotiek 50 % jednotiek MPRV – Radela 1.1.2020  ŠR 

14.5 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

ATIS – funkčný systém 
dát o prehľade 
spracovateľských 
a výrobných cenách 

Existencia a dostupnosť 
systému: ATIS, 
vykazovanie dát 
v požadovanom formáte 
a ročná aktualizácia 
(.xlsx / .csv) 

Ťažko dostupný 

Fungujúci 
databázový systém 
s rýchlou možnosťou 
potrebných exportov 

PPA 1.1.2020  ŠR 

14.6 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

VÚPOP – zverejňovať 
všetky dostupné dáta 
týkajúce sa kvality 
pôdy s možnosťou ich 
stiahnutia v podobe 
vhodnej na ďalšie 
spracovanie (prioritne: 
erózia, BPEJ, chránená 
pôda) 

Vykazovanie dát 
v požadovanom formáte 
od VÚPOP a ročná 
aktualizácia (.shapefile / 
.csv)  

Dáta sú publikované 
na stránkach 
Pôvodného portálu 
(VÚPOP) v podobe 
obrázkov, sumárnych 
tabuliek 
a interaktívnej mapy, 
nedajú sa stiahnuť 

Dáta spolu s jasným 
popisom sú 
zverejnené a je 
možné ich stiahnuť 
vo formáte 
,,shapefile“ a/alebo 
,,csv“ 

NPPC – VÚPOP 1.1.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠR 
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 Opatrenie Podopatrenie Indikátory Súčasný stav Budúci stav  Zodpovednosť  
Termín 
plnenia  

Odhad úspor (+), 
resp. nákladov (-) 

Zdroj 
financovania 

14.7 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

ÚGKK – zverejňovať 
dáta týkajúce sa 
vlastníckej štruktúry 
a využitia pôdy 
v jednotlivých 
katastrálnych 
územiach 

Vykazovanie dát 
v požadovanom formáte 
a v neagregovanej 
forme od ÚGKK a ročná 
aktualizácia  (.shapefile 
/ .csv) 

ÚGKK každoročne 
publikuje výročnú 
správu 
s agregovanými 
dátami vo formáte 
.pdf 

Dáta na úrovni k. ú. 
(obsahujúce všetky 
typy informácií, ktoré 
sú v súčasnosti 
zverejnené 
v ročenkách) sú 
dostupné vo formáte 
,,shapefile“ a/alebo 
csv 

ÚGKK 1.3.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠR 

14.8 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

SPF – zverejňovať dáta 
týkajúce sa vlastníckej 
štruktúry a využitia 
pôdy v jednotlivých 
katastrálnych 
územiach 

Vykazovanie dát 
v požadovanom formáte 
od SPF a ročná 
aktualizácia (mapová 
podoba a údajová 
základňa - .xlsx / csv.) 

Žiadne dáta nie sú 
dostupné 

Dáta sú dostupné 
v mapovej 
a tabuľkovej podobe 

SPF 1.1.2021  ŠR 

14.9 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

Vykazovať štatistiky 
týkajúce sa pôdy 
prenajímanej mladým 
poľnohospodárom 
a podnikom 
venujúcim sa 
produkcii komodít 
s vysokou priadnou 
hodnotou 

Vykazovanie dát 
v požadovanom 
formáte (.xlsx / .csv) a 
zverejňovanie štatistík 
a ročná aktualizácia, 
podiel mladých 
poľnohospodárov na 
celkovom počte (v %), 
podiel produkcie na 
celkovej produkcií 
s vysokou priadanou 
hodnotou (v %) 

Nezverejnené Zverejnené SPF 1.1.2020  ŠR 

14.10 
Zlepšenie kvality 
a dostupnosti dát 

MPRV – zverejňovať 
podrobnejšie údaje 
o pozemkových 
úpravách – ukončené 
aj prebiehajúce, PJPÚ 
aj PPÚ, vrátane kódu 
k. ú., ceny a zdroja 
financovania 

Dostupnosť dát od 
MPRV SR, počet a 
pravidelnosť 
aktualizácií datasetov 

Čiastočná dostupnosť 
– dáta dostupné na 
stiahnutie na portáli 
data.gov.sk; 
neobsahujú 
informáciu 
o financovaní 
ukončených PPÚ, 
chýba kód k.ú. pre 
ľahšie spracovanie 

Doplnenie údajov do 
existujúcich 
datasetov a ich 
pravidelná 
aktualizácia 

MPRV, Sekcia 400, 
Sekcia 90 

1.1.2020  ŠR 
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2. SPÔSOB RIADENIA A MONITORING 
 

Spôsob riadenia  

Efektívna koordinácia všetkých zainteresovaných strán v tomto Implementačnom pláne predstavuje 

kľúčový faktor pre jeho úspešné napĺňanie a dosahovanie výsledkov. Pri odpočte opatrení komunikuje 

Implementačná jednotka Úradu vlády  SR (IJ ÚV SR) s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) a príslušnými 

sekciami MPRV SR, podriadenými organizáciami a štátnymi podnikmi pre validáciu údajov oslovuje aj iné 

rezortné a mimorezortné inštitúcie. 

 

Monitoring výstupov a výsledkov  

 

V rámci spolupráce pri plnení opatrení tohto Implementačného plánu poskytne MPRV SR s príslušnými 

sekciami, podriadenými organizáciami a štátnymi podnikmi pre IJ ÚV SR súčinnosť, relevantné dáta 

a informácie pre monitoring a vyhodnotenie plnenia jednotlivých opatrení k termínom podľa dohodnutej 

frekvencie vyhodnocovania. Zároveň poskytne všetky podkladové informácie v termínoch dohodnutých 

medzi Úradom vlády SR (ÚV SR) a MPRV SR ako aj príslušnými sekciami, podriadenými organizáciami 

a štátnymi podnikmi.  

 

Záväzné termíny na predkladanie podkladov z dôvodu odpočtu plnenia opatrení v Implementačnom pláne 

na rok 2019/2020: 

 

1. štvrťrok (október – december 2019) – do 15. januára 2020 (vrátane doplňujúcich informácií 

k Súhrnnej implementačnej správe 2019)  

2. štvrťrok (január – marec 2020) – do 15. apríla 2020 

3. štvrťrok (apríl – jún 2020) – do 15. júla 2020 (vrátane doplňujúcich informácií k Priebežnej 

implementačnej správe 2020 

4. štvrťrok (júl – september 2020) – do 15. októbra 2020 

5. štvrťrok (október – december 2020) – do 15. januára 2021 (vrátane doplňujúcich informácií 

k Súhrnnej implementačnej správe 2020)  

 

IJ ÚV SR v spolupráci s MPRV SR, príslušnými sekciami, podriadenými organizáciami a štátnymi 

podnikmi Ministerstva a ÚHP pripraví odpočet plnenia opatrení na štvrťročnej báze. Pre odpočet plnenia 

opatrení definovaných v Revízii výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka bude slúžiť webová 

stránka ÚV SR v časti Implementačná jednotka a časť Implementačné plány. V prípade akýchkoľvek 

zistených dátových alebo metodologických chýb, bude IJ ÚV SR po dohode s MPRV SR realizovať 

nápravu v reportingu a zdrojoch.  
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3. MANAŽMENT RIZÍK 
 

Potenciálne riziká v implementácii 

Tabuľka uvádza identifikované potenciálne riziká, ktoré môžu ohroziť efektívnu implementáciu 
jednotlivých opatrení definovaných v Revízii výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Tabuľka 
taktiež definuje pravdepodobnosť vzniku problému, ako aj jeho vplyv na plnenie opatrenia, či navrhované 
riešenie.  
  

Riziko Pravdepodobnosť 
 

Vplyv 
 

Navrhované riešenie 

Prioritizácia opatrení revízie 
výdavkov v rámci ďalšej agendy 
ministerstva 
 

Vysoká Vysoký Prioritizácia týchto opatrení 
v rámci existujúcich projektov 
úradu. IJ ÚV SR pokračuje 
v rámci odpočtu plnenia 
opatrení podľa úloh uvedených 
v uznesení č.  453/18 k návrhu 
rozpočtu verejnej správy na 
roky 2019-2021. Komunikácia 
tohto rozporu so všetkými 
zainteresovanými stranami.  

Kvalita, dostupnosť a validácia 
dát 

Vysoká Vysoký Na základe dohody IJ ÚV SR 
s MPRV SR, Ministerstvo 
pristúpi k zberu nových dát 
v dohodnutej frekvencii nad 
rámec Implementačného plánu. 
Z dôvodu zabezpečenia 
dostupnosti dát Ministerstvo  
zverejní dáta v užívateľsky 
vhodnom formáte, ideálne .xls. 
V rámci validácie dát uviesť 
jasný metodologický podklad, 
ktorý určí, ako boli dáta 
analyzované.   

Navrhované opatrenia nie sú 
implementované v rámci 
stanovených termínov plnenia. 
 

Stredná  Vysoký  Príprava Implementačného 
plánu na ďalší rok, sprísnenie 
kontroly plnenia  progresu 
opatrenia a revízia jednotlivých 
plánov pre realizáciu aktivít, 
dohoda o stanovení 
čiastkových termínov pre 
plnenie a ich pravidelné 
vyhodnocovanie.  

 


