
Prezentácia 
SLUŽBY PPA  



§  Na trhu od roku 1998 

§  Cca 120 zamestnancov  
§  Pobočky Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice 

§  Portfólio produktov a služieb 

§  POS terminály, vernostné systémy, stravné karty 
§  Bankové informačné systémy 
§  IS na mieru - verejná správa 
§  Systémová integrácia 
§  Informačný systém SAP 
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AXASOFT - KLIENTI 
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4 Služby PPA 

§  zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o 
podpore podnikania v pôdohospodárstve s účinnosťou od 1.12.2003. 

§  Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou 
podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri 
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších 
predpisov.  

§  Pôdohospodárska platobná agentúra zabezpečuje administratívnu činnosť pri 
poskytovaní podpory: 
§  v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom 

hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov, 
§  pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa 

osobitných predpisov. 
§  Platobná agentúra ďalej zabezpečuje činnosti podľa zákona č. 491/2001 Z. 

z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a podľa 
predpisov Európskej únie.  

   PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ 
AGENTÚRA  



§  Počet zamestnancov cca 580 

§  Regionálne pracoviská PPA  - 17 

§  Objem vyplatených prostriedkov podpôr  
     za 2014 – 612,8 mil. € 
 
 

   PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ 
AGENTÚRA  
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§  IS IACS –  Integrated Administration and Control System 
informačný systém, ktorý slúži na administráciu žiadostí o priame podpory a časť 
podpôr z PRV od roku 2004 
 

§  Piame platby (SAPS, ZELO, CUK, RAJ, DOJ) a Vnútroštátne platby (VDJ, 
DPP, CHM)  

§  Program rozvoja vidieka (LFA, AE, UEV, ZPZP, AEZ, LEPP, LUEV, PZPP) 
§  Kontroly na mieste - autonómny systém, obsahuje časť (do budúcnosti 

všetky) kontroly na mieste, realizované sekciou kontroly 
§  Platobný modul IACS - generuje rozhodnutia o platbe 

§  IS AGIS – Agrárny informačný systém  
§  SOT – Spoločná organizácia trhu EÚ 
§  ŠP – Štátna pomoc 
§  MFR – Modul finančného riadenia  
§  PRV – Program rozvoja vidieka – projektové podpory  

IS IACS A AGIS 



PROCES ŽIADOSTÍ – PRIAME PLATBY 
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§  Ukončenie programového obdobia 2007 - 2013 

§  Rozširovanie funkcionality IACS a AGIS o implementáciu reformy Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) na podmienky programového obdobia 2014 – 
2020 

§  Zmena technológie na Java EE 6 

§  Modul Finančného riadenia 

§  Rozvoj modulu PRV  

§  Rozvoj modulu eKNM 

IS IACS A AGIS – SÚČASNOSŤ 



9 Služby PPA 

 
§  Poskytovanie elektronických služieb občanom v súlade s legislatívou EÚ a SR 

(komfort pri autentifikácii, získavaní informácií, vypĺňaní žiadostí a následnej 
komunikácii) 

§  Optimalizácia architektúry prostredníctvom integračnej platformy 

§  Integrácia s dostupnými modulmi a službami ÚPVS 

§  Integrácia s dostupnými externými registrami 

§  Integrácia s rezortným GIS portálom 

IS IACS A AGIS – BUDÚCNOSŤ 



Ján Bačko, Riaditeľ Divízie Verejná správa 

Axasoft, a.s.  
Radničné nám. 4, Bratislava 
jan.backo@axasoft.eu 

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
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