
P.Č. Orgán Poznámky k analýze Odpoveď ÚSV ROS 

1 Ministerstvo financií SR

2 Ministerstvo školstva, vedy, výskum a 

športu SR

Text na strane 69: V dotáciách pre deti a mládež ministerstvo realizovalo desať výziev. Pri deviatich z 

nich sú uvedené zoznamy podporených žiadostí spolu s vyúčtovaním výzvy. Pri všetkých deviatich 

výzvach však chýbajú zoznamy odmietnutých žiadostí, ako aj hodnotiace kritériá. Pri jednej výzve z 

desiatich je uvedená iba samotná informácia o realizovanej výzve, nahradiť textom: V dotáciách pre 

deti a mládež ministerstvo realizovalo desať výziev, z toho v rámci jednej nebola doručená žiadna 

žiadosť, takže sa nevyhodnocovala. Všetky  náležitosti vymedzené v metodike obsahujú príslušné 

výzvy alebo záverečné protokoly k nim.

Po preštudovaní podanej pripomienky prišlo k zmenám vo vyznačenom texte: V 

dotáciách pre deti a mládež ministerstvo realizovalo desať výziev. Pri deviatich z nich sú 

uvedené všetky náležitosti vymedzené v metodike. Pri jednej výzve z desiatich je 

uvedená iba samotná informácia o realizovanej výzve.  

Odporúčame zverejniť informáciu, že k vyhlásenej výzve nebola doručená žiadna žiadosť 

aj na webové sídlo.                                                                                                                             

3 Ministerstvo hospodárstva SR Čo sa týka MHSR tak máme za to, že je technicky schodnejšie zverejňovať zoznam dotácií na 

data.gov.sk. Ddo modulu je MDS je komplikované importovať údaje a okrem užívateľskej príručky je 

nevyhnutná aj podpora dodávateľa systému na vyladenie vstupných údajov. Čo sa týka formátu tak 

by CSV súbor mohol byť vyhovujúci.

Dotácie MH SR sú už zverejnené v IS SEMP Protimonopolného úradu a zverejňovanie v MDS je 

vnímané ako duplicita.

Odporúčania k MDS budú posunuté na správcu systému ÚPVII. Povinnosť zverejňovať 

informácie v informačnom systéme Protimonopolného úradu má pravdepodobne len 

MH SR, z hľadiska analýzy dát dostupných za všetky rezorty je potrebné, aby boli 

obsiahnuté aj v MDS, keďže MDS je systém, kde sa centralizujú informácie za všetky 

rezorty a vybrané ÚOŠS o poskytnutých dotáciách zo štátneho rozpočtu. Šablóna z IS 

SEMP obsahuje menej údajov, ako je nadefinovaných pre MDS, údaje v nej sú však 

použiteľné pre MDS s doplnením chýbajúcich dát.

5 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu

4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR

1.        Str.3, odsek „1. Nedostatok informácií“ ... údaje za dotácie v pôsobnosti MPSVR za roky 2016, 

2017 a 2018 boli odovzdané prevádzkovateľovi MDS (na e-mail: Lucia.Bernatova@minv.sk dňa 

2.8.2018 boli odovzdané požadované tabuľky za rok 2016 a 2017 a na tú istú adresu bol poslaný e-

mail zo dňa 6.8.2019 odovzdaná požadovaná tabuľka do modulu dotačných schém za rok 2018).

2.        Str. 57 – Zverejnenie informácií o dotáciách má aj prístupnosť z hlavného menu stránky ... viď 

obr. Prístup k dotáciám MPSVR

3.        Str. 58 – zákon č. 544/2010 Z. z. nepozná pojem „výzva“, ale používa pojem „druh dotácie“, 

ktoré sú poskytované pravidelne na ročnej báze

4.        Str. 58 – chýbajúci zoznam o nepodporených dotáciách na rekondičné aktivity znamená, že 

všetky žiadosti boli podporené

5.        Str. 59, tabuľka 30 – Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením, Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

Dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu – poskytujú Úrady práce, sociálnych vecí a 

rodiny 

6.        Str. 60 – zhrnutie poznatkov 

a.        Odrážka 1 - Údaje za roky 2016, 2017 a 2018 boli odovzdané prevádzkovateľovi portálu MDS v 

požadovanej štruktúre z údajov, ktoré má MPSVR dostupné v strojovo spracovateľnej forme ... 

chceme upozorniť na pojmový nesúlad požadovaných údajov MDS so zákonom 544/2010 Z. z.  o 

dotáciách v pôsobnosti MPSVR, ktorý sťažuje prípravu údajov, ich úplnosť a zároveň aj 

porovnateľnosť s inými ÚOŠS.

b.        Odrážka 2 – MPSVR nie je prevádzkovateľom MDS a nemá vedomosť o možnostiach a 

zodpovednosti za konzistenciu poskytovaných údajov MDS.

Pripomienky boli vyhodnotené a zapracované nasledovne:  

1. Zaslané podklady boli preposlané na ÚPVII. Ohľadom zverejnenia odporúčame 

obrátiť sa na  na ÚPVII, Dátovú kanceláriu.

2. Boli doplnené informácie o dostupnosti z hlavného menu aj obrázok.

4. Ak autor nenašiel zoznam odmietnutých žiadostí, tak hľadal informáciu, či boli 

schválené všetky projekty. Takéto konštatovanie na webe pri predmetnej výzve 

nenašiel. Odporúčame doplnil krátku informáciu, že všetky žiadosti boli schválené.

5. Do tabuľky boli doplnené informácie o tom, ktoré dotačné schémy poskytujú ÚPSVR. 

Je na zodpovednosti každého rezortu, aby zabezpečil zverejňovanie aj tých údajov z 

dotácií, ktoré poskytujú jemu podriadené inštitúcie. 

1. Na strane 40 v poslednej vete odseku začínajúceho slovami „Porovnateľnosť informácií …“ 

odporúčame slová „ …  a počtu výziev MH SR na portáli …“ nahradiť slovami „ … a počtu výziev MK 

SR na portáli …“

2. V budúcnosti navrhujeme, aby spracovateľ dokumentu v procese pripomienkovania dodržiaval 

ustanovenia platnej Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (najmä 

ustanovenia § 18 až § 20). 

3. Niektoré údaje vyžadované MDS má MK SR k dispozícii len v listinnej forme (ako súčasť 

vyúčtovania dotácie, ktoré je poberateľom dotácie predkladaná v listinnej forme a do informačných 

systémov pre podporu poskytovania dotácií za roky 2018 a skoršie nie je vkladaná ako „atomická“ 

informácia, ide najmä o údaje o začiatku a konci realizácie projektu).

4. Rozsah a štruktúra údajov vyžadovaných MDS (modulom dotačných schém) je rozsahom aj 

štruktúrou v nesúlade s platným znením zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5. Z vyššie uvedeného dôvodu MK SR údaje o poskytnutých dotáciách zverejňuje na portáli 

otvorených dát data.gov.sk (a v totožnej štruktúre tiež na webovom sídle MK SR). Z pohľadu 

navrhovaného spôsobu plnenia úlohy B. 22 je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spôsobilé 

zverejniť údaje o poskytnutých dotáciách podľa scenára uvedeného v bode 2. návrhu: t. j. 

„Zodpovedné orgány štátnej správy zverejnia požadované údaje podľa minimálneho rozsahu dát na 

portáli otvorených dát data.gov.sk v termíne do 30. júna 2020 (teda nie na MDS, ale v tej istej 

štruktúre a vo formáte otvorených dát)“. Tiež navrhujeme, aby tento scenár bol platný aj do 

budúcnosti.

Vaše pripomienky boli vyhodnotené a zapracované nasledovne:  

1. Ďakujeme za zaslané pripomienky, chyba bola opravená.

2. Ďakujeme za upozornenie, v budúcnosti sa uvedenou vyhláškou budeme riadiť. Pri 

spracovaní tejto analýzy nemohla byť použitá, nakoľko vyhláška bola uverejnená až po 

vypracovaní analýzy. 

3. Pre prehľadnosť poskytovaných a vyúčtovaných dotácií pre internú potrebu, ale aj 

pre vonkajšie prostredie odporúčame chýbajúce informácie vkladať z listinnej formy do 

prehľadnejších tabuľkových formátov.

4.  Požadovaný rozsah údajov na zverejnenie v MDS predstavuje základný súbor 

informácií.  Ak takýto nesúlad existuje, odporúčame  rozšíriť súbor dát pri práci s 

verejnými zdrojmi.

5. Ďakujeme za zverejňovanie údajov na data.gov.sk. Stav a formát MDS v blízkej 

budúcnosti je na diskusiu s ÚPVII ako zodpovednej inštitúcie za technické riešenie 

zverejňovania dát, ÚSV ROS zodpovedá za filozofický rámec jednotného poskytovania 

informácií o datáciách z verejných zdrojov.

6 Ministerstvo kultúry SR



7 Ministerstvo dopravy SR Zjednotenie administrácie podstránky „poskytované dotácie MDS“ na rezorte.

Zverejnenie dát v rámci plnenia úlohy č. 22 – bez preferencie, ale pozor na roztrieštenosť informácií 

v rámci rezortov.

Ďakujeme za Váš ústretový prístup a pochopenie dôležitosti transparentne informovať 

o nakladaní s verejnými zdrojmi. Navrhujeme  vytvoriť na MDV SR internú skupinu ľudí, 

ktorí zodpovedajú za zverejňovanie a dohodnúť sa s nimi na spoločnom postupe, forme, 

rozsahu zverejňovaných informácií a zodpovednej osobe, ktorá bude mať na starosti 

koordináciu / dozor nad spoločným postupom.

Väčšina rezortov vyjadrila súhlas so zverejnením informácií o poskytovaných dotáciách 

na Portáli otvorených dát, data.gov.sk 

8 Ministerstvo zdravotníctva Podnety sú v samostatnom zošite. V analýze boli na základe Vašich pripomienok doplnené 4 výzvy, ktoré vyhlásilo  MZ SR v 

roku 2018 aj s konštatovaním, že odkazy na dotácie sa nachádzajú na dvoch rôznych 

podstránkach. Pre lepšiu orientáciu odporúčame presmerovanie z neaktuálnej 

podstránky na aktuálny odkaz.  

9 Úrad vlády SR Za Úrad vlady SR su zverejnovane tri dotacne „schemy“ alebo sa menia podla toho ako sa delimituju 

jednotlive sekcie ci odbory pod ine organizacie statu ktore poskytuju dotacie.

K vasej otazke: Volim moznost 2.

Pokial data.gov.sk/dodacie nebude upratany, alebo mat moznost sa obsluzit, presuvat alebo inak 

editovat organizaciu a jednotlive pod sekcie v nasom pripade mame roztrusene dotacie v rôznych 

stromoch, nehovoriac o tazkopadnosti harvestrovania udajov tak plne postaci data.gov.sk. Otazka je 

v akom rozsahu-tvare budu poskytovane informacie (MDS) nakolko v nasom pripade su uplne 

odlisne vystupne data a vzdy ich treba rucne „ naklepat“ pripravit pre data.gov.sk/dodacie.

Ďakujeme za Váš ústretový prístup a pochopenie dôležitosti transparentne informovať 

o nakladaní s verejnými zdrojmi.

10 Ministerstvo obrany
bez pripomienok

Ďakujeme za Váš ústretový prístup a pochopenie dôležitosti transparentne informovať 

o nakladaní s verejnými zdrojmi.

Oceňujeme Váš proaktívny prístup a daný návrh budeme komunikovať. 

1. Na strane 40 v poslednej vete odseku začínajúceho slovami „Porovnateľnosť informácií …“ 

odporúčame slová „ …  a počtu výziev MH SR na portáli …“ nahradiť slovami „ … a počtu výziev MK 

SR na portáli …“

2. V budúcnosti navrhujeme, aby spracovateľ dokumentu v procese pripomienkovania dodržiaval 

ustanovenia platnej Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (najmä 

ustanovenia § 18 až § 20). 

3. Niektoré údaje vyžadované MDS má MK SR k dispozícii len v listinnej forme (ako súčasť 

vyúčtovania dotácie, ktoré je poberateľom dotácie predkladaná v listinnej forme a do informačných 

systémov pre podporu poskytovania dotácií za roky 2018 a skoršie nie je vkladaná ako „atomická“ 

informácia, ide najmä o údaje o začiatku a konci realizácie projektu).

4. Rozsah a štruktúra údajov vyžadovaných MDS (modulom dotačných schém) je rozsahom aj 

štruktúrou v nesúlade s platným znením zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5. Z vyššie uvedeného dôvodu MK SR údaje o poskytnutých dotáciách zverejňuje na portáli 

otvorených dát data.gov.sk (a v totožnej štruktúre tiež na webovom sídle MK SR). Z pohľadu 

navrhovaného spôsobu plnenia úlohy B. 22 je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spôsobilé 

zverejniť údaje o poskytnutých dotáciách podľa scenára uvedeného v bode 2. návrhu: t. j. 

„Zodpovedné orgány štátnej správy zverejnia požadované údaje podľa minimálneho rozsahu dát na 

portáli otvorených dát data.gov.sk v termíne do 30. júna 2020 (teda nie na MDS, ale v tej istej 

štruktúre a vo formáte otvorených dát)“. Tiež navrhujeme, aby tento scenár bol platný aj do 

budúcnosti.

Vaše pripomienky boli vyhodnotené a zapracované nasledovne:  

1. Ďakujeme za zaslané pripomienky, chyba bola opravená.

2. Ďakujeme za upozornenie, v budúcnosti sa uvedenou vyhláškou budeme riadiť. Pri 

spracovaní tejto analýzy nemohla byť použitá, nakoľko vyhláška bola uverejnená až po 

vypracovaní analýzy. 

3. Pre prehľadnosť poskytovaných a vyúčtovaných dotácií pre internú potrebu, ale aj 

pre vonkajšie prostredie odporúčame chýbajúce informácie vkladať z listinnej formy do 

prehľadnejších tabuľkových formátov.

4.  Požadovaný rozsah údajov na zverejnenie v MDS predstavuje základný súbor 

informácií.  Ak takýto nesúlad existuje, odporúčame  rozšíriť súbor dát pri práci s 

verejnými zdrojmi.

5. Ďakujeme za zverejňovanie údajov na data.gov.sk. Stav a formát MDS v blízkej 

budúcnosti je na diskusiu s ÚPVII ako zodpovednej inštitúcie za technické riešenie 

zverejňovania dát, ÚSV ROS zodpovedá za filozofický rámec jednotného poskytovania 

informácií o datáciách z verejných zdrojov.

6 Ministerstvo kultúry SR

Je potrebné zaviesť záväzný register príp. číselník dotačných schém – zjednotenie resp. centrálnu 

správu dotácií resp. dotačných schém v štátnej správe, aby sa zlepšila výmena údajov a aj 

automatizovali reporty a pod. , napr. register dotačných schém.

Ministerstvo životného prostredia11



Environmentálny fond prerozdeľuje finančné prostriedky, ktoré sú jeho príjmom na základe 

legislatívy v ŽP – poplatky, pokuty a pod. a nie sú príjmom štátneho rozpočtu.  Z úvodu dokumentu  

vyplynulo, že štúdia sa zamerala na dotácie resp. dotačné schémy zo štátneho rozpočtu to znamená, 

že Environmentálny fond by nemal byť hodnotený. 

Ak sme správne pochopili, Environmentálny fond rozdeľuje poplatky, pokuty a pod. a 

vyzbierané finančné prostriedky, ktoré následne prerozdeľuje vo forme dotácií. 

Vyzbierané financie vchádzajú do štátnej inštitúcie ako príjem do štátnej pokladnice, 

čiže ide o verejné zdroje. Je preto žiadúce poskytovať transparentné informácie o 

následnom nakladaní s nimi cez dotačné schémy. 

Pripomienky za Environmentálny fond:  

1. Strana 90 – Tabuľka 53 Prehľad legislatívy upravujúcej dotačné mechanizmy MŽP SR a ich 

účelnosť  Doplniť do stĺpca „Účely dotačných mechanizmov“ paragrafy §4 Poskytovanie prostriedkov 

fondu a spôsob ich použitia; paragraf 4b Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov 

štátnej environmentálnej politiky; §4c Financovanie riešení na zabezpečenie o starostlivosti o 

životné prostredie; §4g Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení; §4h 

Poskytovanie prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne 

umiestneného odpadu.

2. Strana 91 – do textu doplniť údaj, že na stránke MŽP SR v časti Kontakty, bod Organizácie rezortu 

sú zverejnené webové stránky pre jednotlivé organizácie, ktoré spadajú pod MŽP SR. 

3. Strana 93 – v texte pojem „odmietnuté žiadosti“ nahradiť pojmom „nepodporené žiadosti“.

4. V texte slovo „firiem“ nahradiť slovom „žiadateľ“. Doplniť text: „Informácie o výzvach a 

nepodporených žiadostiach sa na stránke nachádzajú len pre aktuálny rok. Informácie o schválených 

žiadostiach sú zverejnené v časti Archív (Prehľady, dotácie)“

a zároveň navrhujeme nasledovné znenie: „ V informáciách sa nachádzajú názvy oblastí podpory, 

názvy podporených žiadateľov, názvy projektov a výška schválenej dotácie. Informácie o výzvach a 

nepodporených žiadostiach sa na stránke nachádzajú len pre aktuálny rok. Informácie o schválených 

žiadostiach sú zverejnené v časti Archív (Prehľady, dotácie).

5. Strana 95 – v časti „Zhrnutie poznatkov o zverejnených informáciách o dotáciách poskytovaných 

MŽP SR“ posledný bod skôr otázka, kto by mal dopĺňať údaje pre MDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Zapracované.

2. Odporúčame ku konkrétnym dotáciám na stránke pridať odkaz na Environmentálny 

fond. 

3.,4. V texte prišlo k nahradeniu zmienených pojmov, ale obsahovo text zostal rovnaký. 

V analýze sa hodnotila dostupnosť informácií o poskytnutých dotáciách za rok 2018.

5.  Je na zodpovednosti každého rezortu, aby zabezpečil zverejňovanie aj tých údajov z 

dotácií, ktoré poskytujú jemu podriadené inštitúcie.                                                                                                                                  

12 Ministerstvo spravodlivosti

13 Ministerstvo vnútra

Oceňujeme Váš proaktívny prístup a daný návrh budeme komunikovať. Je potrebné zaviesť záväzný register príp. číselník dotačných schém – zjednotenie resp. centrálnu 

správu dotácií resp. dotačných schém v štátnej správe, aby sa zlepšila výmena údajov a aj 

automatizovali reporty a pod. , napr. register dotačných schém.

Ministerstvo životného prostredia11



14 Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR

V reakcii na poskytnutú možnosť vyjadrenia k vypracovanej analýze by sme k častiam týkajúcim sa 

MZVEZ SR pre vysvetlenie niektorých konštatovaní radi uviedli nasledovné: 

1. Na s. 81 sa správne uvádza, že MZVEZ SR v r. 2018 poskytlo dotácie na základe dvoch výziev.  

Nasleduje však nesprávna informácia, že okrem výzvy v oblasti medzinárodných vzťahov a 

zahraničnej politiky SR (MVZP/2018) išlo o výzvu so zameraním na podporu a ochranu ľudských práv 

a slobôd. V skutočnosti bola druhá výzva v r. 2018 zameraná na oblasť medzinárodných vzťahov a 

zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu (MVZP-STRATCOM/2018).

2. V analýze zmieňované nezrovnalosti medzi objemom informácií na webovom sídle MZVEZ a v 

MDS zjavne vyplývajú z toho, že na stránke MZVEZ sú zverejňované údaje týkajúce sa len rezortnej 

dotačnej schémy v oblasti medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR (MVZP), vrátane 

podprogramov z minulých rokov: MVZP/STRATCOM, MVZP - aktivity v rámci predsedníctva SR v 

OBSE a v samostatnej oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd, ktorá ale už nie je v 

pôsobnosti MZVEZ SR. Do MDS sú však zasielané z nášho rezortu aj informácie za organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti MZVEZ, teda Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu (SAMRS) a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktoré zverejňujú informácie na 

svojich webových stránkach. 

V analýze bol upravený názov predmetnej výzvy poskytnutej v roku 2018 (bod č. 1).  Na 

webovom sídle MZVEZ SR pri dotáciách zameraných na podporu a ochranu ľudských 

práv a slobôd odporúčame uviesť skutočnosť, že schéma už nie je v pôsobnosti MZVEZ 

SR ale MS SR. 

15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR
Podnety sú v samostatnom zošite. Reakcia ÚSV ROS je v samostatnom zošite.











Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Poznámky k analýze Odpoveď ÚSV ROS 

str. 53: Zverejňovanie hodnotiacich kritérií partí takisto k základným pravidlám nakladania s 

verejnými zdrojmi, pretože je nutné vopred poskytnúť informácie, na základe čoho budú 

posudzované žiadosti. Taktiež k základným pravidlám patrí infomovať aj o zamietnutých žiadostiach 

s odôvodnením, prečo boli zamietnuté.

str. 54: Uvedomujeme si nedokonalosť fungovania MDS. Zaslané informácie ÚSV ROS preposlal 

zodpovednej inštitúcii za MDS. Avšak povinnosťou inštitúcie, zodpovednej za plnenie úlohy z 

uznesenia vlády, je dohliadnuť na splnenie úlohy.

Sekcia rozvoja vidieka: Hlavnou nevýhodou stránky PPA, na ktorej informuje o priamej podpore, je 

jej neprehľadnosť. Všetky oznamy sú zverejňované tak, ako v čase vznikajú, pri dohľadávaní spätne 

čitateľ nemá možnosť selektovať podľa typu podpory, ktorá ho zaujíma. Odporúčame rozdeliť 

informácie podľa rokov alebo typov podpory tak, aby čitateľ získal prehľadnú informáciu o celom 

cykle "výzvy", ich vyhodnotení, aj za predchádzajúce roky.

Odbor Riadiaci orgán PRV: Zoznam sktuálnych schém odporúčame zverejňovať v opačnom poradí - 

na vrchu najaktuálnejšie, na spodu schémy staršieho dátumu, nakoľko zoznam obsahuje schémy od 

r. 2015).

Pripomienky k dokumentu „Analýza zverejňovania informácií v module dotačných schém“

Pripomienky MPRV SR
Útvar informačných a komunikačných technológií, Oddelenie geografických informačných systémov (MPRV SR/ÚIKT):
- str. 53 vyjadrenie „Avšak na webstránke za rok 2018 chýbajú akékoľvek informácie o zamietnutých žiadostiach, ako aj hodnotiace kritériá, a to pri 
všetkých štrnástich výzvach.“
Vyplýva z uznesenia vlády, resp. z iného dokumentu nutnosť zverejňovania informácií o zamietnutých žiadostiach a hodnotiacich kritériách? Ak áno 
prosíme uviesť a následné sa budeme snažiť zabezpečiť plnenie.
- str. 54 k vyjadreniu „Údaje za rok 2017 kompletne absentujú.“ je potrebné uviesť, že údaje absentujú z dôvodu chyby MDS, nakoľko predmetné 
údaje boli riadne a načas zo strany MPRV SR zaslané e-mailom dňa 28. 06. 2018 na adresu: Lucia.Bernatova@minv.sk

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb (MPRV SR/S600):
- nemôžeme súhlasiť s konštatovaním na str. 53 materiálu v poslednom odseku, že nebola na stránke PPA k roku 2018 nájdená žiadna výzva na 
poskytnutie dotácií z Priamej podpory. Poskytovanie priamych podpôr neprebieha prostredníctvom vyhlasovania klasickej výzvy, ale
prostredníctvom oznamu na stránke PPA o možnosti predkladania tzv. Jednotnej žiadosti o platbu. 
Termín oznamu je pohyblivý. Jednotné žiadosti sa podávajú zvyčajne od 1. apríla do 15. mája bežného roka. Pre rok 2018 bolo zverejnené 
„Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018“ 20.03.2018 na web stránke PPA. Oznámenie obsahovalo jednotlivé 
dokumenty/ žiadosti potrebné na predloženie Jednotnej žiadosti o priame podpory v roku 2018.

Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka (MPRV SR/O610):
s takýmto zhodnotením „Zo zdrojov Štátnej podpory je realizovaná Minimálna pomoc a Štátna pomoc. Z tejto oblasti podpory je však webstránka 
pre užívateľa komplikovaná a užívateľsky nevhodná. Pri jednotlivých možnostiach získania finančných prostriedkov nie sú priradené konkrétne 
výzvy.“ odbor nesúhlasí, nakoľko ho považuje za neobjektívne a unáhlené, bez dostatočnej analýzy webstránky MPRV SR v časti – Podpory – výzvy 
– štátna pomoc.
Nesúhlasíme s formuláciou v predmetnej analýze v znení: „pre užívateľa komplikovaná a užívateľsky nevhodná“. 
V uvedenej časti sa nachádza aj „Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci (Program rozvoja vidieka SR 2014-2020)“.
Uvedený zoznam je v prehľadnej tabuľke, kde po kliknutí na webstránke sa otvorí stránka, kde sú prehľadne zobrazené všetky aktuálne dokumenty 
a to v spojitosti s dotknutou schémou (viď. obrázok nižšie).



Vzhľadom na uvedené navrhujeme predmetnú časť analýzy v znení „Z tejto oblasti podpory je však webstránka pre užívateľa komplikovaná a 
užívateľsky nevhodná.“ v prípade možnosti preformulovať na text pod znením „V tejto oblasti je webstránka užívateľsky náročnejšia a pre dobrú 
orientáciu si vyžaduje základné vedomosti z príslušnej oblasti.“.
Čo sa týka textu pod znením „Pri jednotlivých možnostiach získania finančných prostriedkov nie sú priradené konkrétne výzvy.“ udávame, že 
konkrétne schémy sú k výzvam priraďované po ich zverejnení na webstránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), kde sú verejne 
dostupné a v spojitosti s konkrétnou výzvou.
Na webstránke ministerstva sa nachádza odkaz na aktuálne výzvy v časti štátna pomoc. Uvedený odkaz odkazuje na stránku PPA.

Po kliknutí na časť „Aktuálne výzvy!“ sa zobrazí stránka PPA (PPA/Podpory/Štátna pomoc/Výzvy) s aktuálnymi výzvami, kde sú pripojené ako 
prílohy aj konkrétne schémy štátnej pomoci. Napr. pri výzve z 25.05.2020 tvorí príslušná schéma štátnej pomoci prílohu č. 4, pričom odkaz na 
príslušnú schému sa nachádza aj v texte oznámenia o konkrétnej výzve.



Čo sa týka zákona 292/2014: Autor analýzy daný zákon na stránke rezortu nenašiel, preto ho 

neuverejnil.

Aj keď vidíme rozdiel medzi priamou pomocou a výzvou, stále sa jedná o verejné zdroje. Súčasťou 

transparentnosti verejných zdrojov je aj dostupnosť informácií v zmysle transparentného 

zverejňovania informácií o nakladaní s nimi. 

Čo ak rezort poskytuje viacero  informácií o dotáciách (informácie o eurofondových projektoch, PPA, údaje rezortu). Údaje o poskytnutých financiách z EŠIF sú zverejňované na ITMS a zatiaľ nežiadame ich duplicitné 

zverejňovanie v MDS. Manažment zverejňovania dát PPA je na dohode PPA a rezortu 

pôdohospodárstva. Informácie o rezortných dotáciách, ktoré spravuje priamo MPRV SR, majú byť 

zverejnené v požadovanom rozsahu dát. 

Pripomienky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
V dokumente pri metodike práce je uvedené „Analýza sa zamerala iba na rezortné dotačné mechanizmy jednotlivých ÚOŠS, vyplývajúce z platnej 
legislatívy SR. Nezahŕňa finančné mechanizmy štrukturálnych fondov EÚ, keďže informácie, ktoré sú uvedené v ITMS2014+, nie je potrebné do MDS 
nahrávať, nakoľko tieto by mali byť automaticky prebrané z ITMS2014+. 
Ďalej analýza nezahŕňa Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus. Zároveň analyzované 
dotačné mechanizmy a dotácie v tomto dokumente nezahŕňajú finančné prostriedky vyplývajúce z prenosu pôsobností ÚOŠS, definované v Zákone 
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.“ a zároveň v texte samotného mailu 
je uvedené „Po vzájomnej dohode  sa v súčasnosti úloha sústreďuje len na informácie o dotačných schémach zo štátneho rozpočtu“.

V kapitole MPRV SR nie je uvedený zákon 292/2014.

Vzhľadom k tomu, že v bode 6 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa spomína legislatíva, ktorá upravuje štátnu pomoc a nie 
priame podpory, považujeme spojenie s bodom o priamych podporách za nekonzistentné a navrhujeme časť „Zdroje Priamej podpory“ z materiálu 
vypustiť.


