
Informácia o aktuálnom stave čerpania a krízovom manažmente dočerpania 

štrukturálnych fondov z programového obdobia 2014-2020 v rámci Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2022 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020 
 

 

Úvod  

Materiál je predkladaný na základe zaradenia bodu „ Informácia o aktuálnom stave čerpania a 

krízovom manažmente dočerpania štrukturálnych fondov z programového obdobia 2014-2020“  

na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa uskutoční dňa 10.01.2022.  

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (PRV), ktorý je spolufinancovaný 

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) bolo nariadením 2020/2220  

z 23.12.2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV, 

predĺžené programové obdobie do 31.12.2022 s čerpaním do 31.12.2025. Súčasťou tohto predlženia 

programového obdobia bolo aj navýšenie alokácie pre PRV o 740 484 978 Eur (EÚ zdroj).  

V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020 (OP RH), ktorý je 

spolufinancovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF)  bol dňa 19.09.2021 zo strany 

EK schválený OP RH 2014-2020 verzia 6.0. Touto aktualizáciou došlo k zrušeniu časti rozpočtového 

záväzku prideleného pre rok 2017 vo výške 2 136 223,00 EUR za zdroj EÚ v zmysle pravidla N+3  

(tzv. decommitment). Výsledná alokácia OP RH 2014-2020 aktuálne predstavuje sumu 9 676 595,00 

EUR (EÚ zdroj).  

 

1. Množstvo nekontrahovaných a nevyčerpaných prostriedkov:  

K 30.11.2021 bolo kontrahovanie na úrovni 1 327 634 779 Eur čo predstavuje 57,72% z celkovej 

alokácie (EÚ zdroj). Čerpanie PRV k 30.11.2021 bolo 1 092 651 857 Eur (47.50%). K 31.11.2021 PRV má 

splnené pravidlo čerpania n+3. Do 31.12.2022 je potrebné vyčerpať minimálne 172 491 130 Eur (EÚ 

zdroj).   

 
Tabuľka kontrahovania a čerpania PRV k 30.11.2021 (EÚ zdroj) 

 

PRV 
Alokácia na 

celé PO v EUR 

Kontrahovani
e 

k 30.11.2021 
v EUR 

% 
kontrah
ovania 

k 30.11.
2021 

Zostáva 
nakontraho
vať v EUR 

Čerpanie 
k 30.11.2021 

V EUR 

% 
čerpania 

k 30.11.20
21 

Zostáva 
vyčerpať do 
31.12.2025 v 

EUR 

Projektové 
opatrenia 

1 335 184 526 659 605 321 49,40 675 579 205 446 314 301 33,43 888 870 225 

Neprojektové 
opatrenia 

884 281 930 620 623 042 70,18 263 658 888 615 709 352 69,63 268 572 578 

Technická pomoc 80 710 366 47 406 415 58,74 33 303 951 30 628 204 37,95 50 082 162 

Spolu 2 300 176 822 1 327 634 778 57,72 972 542 044 1 092 651 857 47,50 1 207 524 965 

 

K 30.12.2021 bolo kontrahovanie na úrovni 3 067 801,84 Eur, čo predstavuje 31,70 % z celkovej 

alokácie (EÚ zdroj). Čerpanie OP RH k 30.12.2021 bolo 2 689 919 Eur, (27.80%).  Množstvo 

nekontrahovaných prostriedkov je vo výške 6 608 793,16 Eur a množstvo nevyčerpaných prostriedkov 

je vo výške 6 986 676 Eur. 



 
Tabuľka kontrahovania a čerpania  OP RH k 30.12.2021 (EÚ zdroj) 

 

OP RH 
Alokácia na celé 

PO v EUR 

Kontrahovanie 
k 30.12.2021 v 

EUR 

% 
kontrahova

nia 
k 30.12.202

1 

Zostáva 
nakontrahova

ť v EUR 

Čerpanie 
k 30.12.2021 V 

EUR 

% 
čerpania 

k 30.12.20
21 

Zostáva 
vyčerpať do 
31.12.2023 v 

EUR 

OP RH 2014-
2020 

9 676 595 3 067 802 31,70 6 608 793 2 689 919 27,80 6 986 676 

 

 

 

2. Uvedenie objemu prostriedkov, ktoré ministerstvá považujú za rizikové z dôvodu obstarávania 

aj z ďalších dôvodov 

 

PRV: Aktuálne Riadiaci orgán PRV neeviduje rizikové finančné prostriedky z dôvodu obstarávania alebo 

iných dôvodov.  

 

Problémy OP RH: 

• nízky záujem o produktívne investície do akvakultúry, 

• nízky záujem o investície do spracovateľského priemyslu produktov rybolovu a akvakultúry, 

• zlé skúsenosti žiadateľov a prijímateľov z predchádzajúceho obdobia, 

• obmedzené možnosti získavať nových/ začínajúcich potencionálnych žiadateľov, 

• pozastavenie platieb zo strany EK na základe zistení vládneho auditu v roku 2021, 

• nedostatočné kontrahovanie a následné čerpanie finančných prostriedkov, 

• nedostatočný počet administratívnych kapacít implementujúcich program,  

• fluktuácia zamestnancov,  

• rozsiahlosť riadiacej dokumentácie pre žiadateľov a prijímateľov, 

• vysoká chybovosť a nedostatočná kvalitatívna úroveň predložených ŽoNFP, 

• problém s odbornými hodnotiteľmi, nedostatočný počet kvalifikovaných expertov. 

 

Pravdepodobný odhad kontrahovania na rok 2022 je 2 mil. Eur, z toho rizikové finančné 

prostriedky sú vo výške 1 mil. Eur a na rok 2023 je predpokladané kontrahovanie vo výške 5 mil. Eur, z 

toho sú rizikové finančné prostriedky vo výške 4 mil. Eur. 

 

3. Opatrenia na zabezpečenie 100% čerpania na konci roka 2023, napríklad krízové riadenie 

najväčších projektov, nadkontrahovanie, vytváranie zásobníka projektov pre prípad 

výpadkov, realokácia prostriedkov medzi výzvami vo vlastnej kompetencii v rámci prioritnej 

osi, realokácia prostriedkov medzi prioritnými osami operačného programu a iné: 

PRV: predĺžené programové obdobie do 31.12.2022, s čerpaním finančných prostriedkov do 

31.12.2025. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie projektov v už vyhlásených výzvach ako aj  príprava 

ďalších výziev pre zabezpečenie optimálnej implementácie PRV v prechodnom období. V priebehu 

roka 2022 sa plánuje s vyhlásením výziev na väčšinu zostávajúcich disponibilných finančných 

prostriedkov. V procese implementácie bude využívané aj nadkontrahovanie (aj v najbližších výzvach), 

zásobníky projektov, ako aj realokácie finančných prostriedkov v rámci danej výzvy. Taktiež, v prípade 



potreby, bude zabezpečený presun finančných prostriedkov medzi opatreniami PRV prostredníctvom 

modifikácie PRV.  

 

V najbližšom období budú kontrahované projektové žiadosti v rámci: 

• Miestnych akčných skupín (72,4 mil. Eur – celková alokácia aj na ďalšie roky); 

• obnovy hydromelioračnej infraštruktúry (30 mil. Eur); 

• mladých poľnohospodárov (9,7 mil. Eur);  

• malých poľnohospodárov (3,67 mil. Eur); 

• dve výzvy zamerané na lesy (spolu 5 mil. Eur). 

 

Dňa 16.12.2021 bola v rámci PRV vyhlásená výzva č. 51/PRV/2021 na podopatrenie 4.2 

„Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov“ 

s alokáciou 170 mil. Eur. Aktuálne sa v PRV pripravuje vyhlásenie ďalších výziev na podopatrenia: 

1. 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ (v predpokladanej sume 159 

mil. Eur); 

2. 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“;  

3. 6.3 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych 

podnikov“; 

4. 4.3D „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“;  

5. 4.3E „Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde“; 

6. 8.5 „Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov“;  

7. 16.1 „Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP“; 

8. 16.3 „Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi“. 

Súčasne bude priebežne prebiehať implementácia neprojektových opatrení a čerpanie Technickej 

pomoci PRV.  

 

V roku 2022 budú výzvy vyhlasované v súlade s Indikatívnym harmonogramom výziev PRV na 

rok 2022. 

 

OP RH: Aktuálne prebieha vyhodnocovanie projektových žiadostí v už vyhlásených výzvach, 

aktualizácia súčasných výziev, ako aj  príprava ďalších výziev pre zabezpečenie optimálnej 

implementácie OP RH. V priebehu roka 2022 sa plánuje s vyhlásením výziev na väčšinu zostávajúcich 

disponibilných finančných prostriedkov. V rámci OP RH je vytvorenie zásobníka projektov 

nerelevantné, nakoľko žiadosti o nenávratný finančný príspevok neprevyšujú alokáciu 

jednotlivých výziev. RO OP RH aktualizuje výzvy, eliminuje čo možno najviac podmienok 

poskytnutia príspevku pre budúcich žiadateľov o NFP v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF.  

 

V najbližšom období budú kontrahované projektové žiadosti v rámci nasledovných opatrení: 

 

      1. opatrenie 2.2.1. Produktívne investície do akvakultúry : 

- Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 

- Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 

- Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 

 



2.    opatrenie 2.3.1. Produktívne investície do akvakultúry : 

- Výzva OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04 

3. opatrenie 3.1.1. Zber údajov: 

- Vyzvanie OPRH-NP-A1–2018–02 

 
Aktuálne sa na OP RH pripravuje vyhlásenie ďalších výziev:  
 

• opatrenie 5.2.1. Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry: 

- Výzva OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2021-03 

• opatrenie 3.2.1. Kontrola a presadzovanie: 

- Výzva OPRH-3.2.1-2022 

 

V roku 2022 budú výzvy vyhlasované v súlade s Harmonogramom výziev RO OP RH na rok 2022.  

 


