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Vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie – podopatrenie 16.3   

Dávame Vám do pozornosti vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným 
parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 16.3 PRV 2014 - 2022. 

Súbežne prebiehala konzultácia aj v Monitorovacom výbore pre PRV SR 2014 – 
2022 a výsledné znenie základných parametrov výzvy zohľadňuje aj pripomien-
ky členov Monitorovacieho výboru. 

Ďakujeme za Vaše pripomienky.  Podrobnejšie informácie nájdete tu. 
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Sledujte ďalšie pripravované aktivity NSRV SR 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 
Malé bioplynové stanice na farmách 

 

Centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka SR 
zorganizovala 30.11.2021 online pracovné stretnutie 
Kritériá pre výber projektov MAS, ktorého cieľom bolo 
predstavenie návrhu a zhoda na spoločných kritériách 
pre výber projektov MAS. Z dôvodov potreby diskusie 
bolo stretnutie predĺžené a jeho druhá časť sa uskutoč-
nila nasledujúci deň 1.12.2021. 

Výsledkom dvojdňových diskusií bolo stanovenie povin-
ných a nepovinných spoločných bodovacích kritérií MAS. 

Regionálna anténa 

Národnej siete roz-

voja vidieka SR pre 

Prešovský kraj 

usporiadala pre 

záujemcov webi-

nár Pozemkové 

úpravy v kontexte 

PRV SR 2014 – 

2022, ktorý sa us-

kutočnil dňa 16.12.2021 prostredníctvom video-

konferenčnej služby ZOOM. Stretnutie bolo v úzkom sú-

vise s podopatrením 4.3 – Podpora na investície do in-

fraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo  

a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospo-

dárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov 

pozemkových úprav - od vlastníctva pozemkov 

k poľnohospodárskym pozemkom (§12a). 

Írska operačná skupina prevádzkuje 

pilotný demonštračný program pre ma-

lé zariadenia na bioplyn na farmách       

s cieľom zníženia vplyvu klimatických 

zmien. 

„Bioplyn v malom rozsahu sa považuje 

za jeden z potenciálnych nástrojov na 

znižovanie neagtívnych dopadov na 

životné prostredie,“ vysvetľuje Seán 

Finan. V medzinárodnom meradle je 

anaeróbna di-

gescia 

komerčne 

dostupná tech-

nológia. „Avšak 

výroba bio-

plynu nie je      

v Írsku rozší-

rená, najmä nie na úrovni 

fariem,“ hovorí Seán. SBDP 

vykoná testovanie, aby poro-

zumeli, ako môže výroba 

bioplynu prostredníctvom 

modelu obehového hospo-

dárstva viesť k udržateľným 

zlepšeniam na úrovni farmy. 

Partneri poskytnú podporu  

a kapitálový príspevok trom farmám 

pre demonštračné projekty bioplynu. 

Preukážu, aká úroveň kapitálovej pod-

pory je potrebná na vytvorenie 

ekonomicky životaschopného bioplyno-

vého zariadenia v stanovenom rozsahu. 

 

Viac informácií o projekte nájdete tu. 
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 ZREALIZOVANÉ AKTIVITY NSRV SR  

Databázu 

všetkých EIP 

inšpirácií 

dostupných 

v slovenčine 

nájdete tu . 
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Agrorezort zverejnil Zelenú správu o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020 

17. december 2021  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo Správu o pôdohos-
podárstve a potravinárstve za rok 2020 . Informuje o tom odbor komunikácie MPRV SR. Pro-
dukcia, spotreba a ceny potravín v minulom roku rástli a negatívna obchodná bilancia sa zní-
žila o viac ako 100 miliónov eur.  

 

 

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur 

16. december 2021  

Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým - malým, stredným aj veľkým po-

travinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. 

Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí; mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky prie-

mysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky        

a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu 

a nealkoholických nápojov.  

 

Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazca 

14. december 2021  

Začiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodár-

stvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Minister-

stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. Počas 

vystúpenia na tomto fóre zdôraznil nevyhnutnosť transformácie potravinového dodávateľ-

ského reťazca smerom k udržateľnosti.  

 

 

Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 - 2027 s Európskou komisiou 

03. december 2021  

V súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) 
pre roky 2023 – 2027 odoslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV 
SR) Európskej komisii (EK) na neformálnu konzultáciu aktuálnu verziu dokumentu spolu s prí-
lohami. MPRV SR očakáva od EK v priebehu troch týždňov pripomienky. Na finálnej podobe 
strategického plánu sa naďalej neustále pracuje a po schválení európskej legislatívy bude fi-
nálna verzia SP predložená vláde SR a následne EK.  
 

 

Vo veľkochove v okrese Rimavská Sobota odhalili ďalšie ohnisko afrického moru ošípa-
ných 
03. december 2021 

Výskyt AMO v komerčnom chove domácich ošípaných v obci Jesenské potvrdili veterinári po-
tom, ako uhynulo niekoľko prasníc a odstavčiat. Ďalšie jedince vykazujú príznaky ochorenia. 
Keďže neexistuje účinná liečba, musí byť všetkých 3625 prasníc, 700 prasničiek a viac ako 
20 000 odstavčiat z chovu utratených a zlikvidovaných v kafilérii. Ide o deviate ohnisko afric-
kého moru v tomto roku.  
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OZNAMY PPA  
JOZEF KISS: „NULOVÁ 

TOLERANCIA KORUPCIE 

JE MOJA PRIORITA“ 
20. 12. 2021 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra (PPA) prijala opatrenia, 

ktoré garantujú nulovú toleran-

ciu korupcie. V súčasnosti je 

v agentúre štandardom transpa-

rentný proces spracovávania 

žiadostí, krížové kontroly 

a overovanie údajov, ktoré majú 

zabrániť korupcii v akejkoľvek 

forme (priamej či nepriamej) 

vrátane úplatkárstva či vydiera-

nia, alebo nežiadúceho angažo-

vania sa zamestnanca PPA 

v procese spracovania žiadostí.  

JOZEF KISS: 
„SPRACOVALI SME O 14 
TISÍC ŽIADOSTÍ O PRIA-
MU PLATBU VIAC AKO V 
MINULOM ROKU“ 
17. 12. 2021 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra (PPA) zaslala 

k dnešnému dňu 15 662 rozhod-

nutí k žiadostiam o jednotnú 

platbu na plochu v rámci pria-

mych platieb poľnohospodá-

rom (JŽ), čo je 88% zo všetkých 

žiadostí. PPA vyplatila už 357,9 

miliónov EUR z objemu 505 mili-

ónov EUR, čo je o 1,71% viac ako 

k rovnakému obdobiu 

v minulom roku.  

Oznámenie o zverejnení 
Výzvy č. 51/PRV/2021 
pre podopatrenie 4.2 - 
Podpora pre investície 
na spracovanie/
uvádzanie na trh a/alebo 
vývoj poľnohospodár-
skych výrobkov 

16. 12. 2021 

PPA oznamuje, že zverejnila výz-

vu č. 51/PRV/2021 na predklada-

nie žiadostí o nenávratný finanč-

ný príspevok z Programu rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky 

2014 – 2022 pre: 

Opatrenie: 4 –  Investície do 

hmotného majetku 

Podopatrenie: 4.2 – Podpora pre 

investície na spracova-

nie/uvádzanie na trh a/alebo 

vývoj poľnohospodárskych vý-

robkov. 

PPA UŽ ZASLALA POĽNO-
HOSPODÁROM VŠETKY 
ROZHODNUTIA K PRIA-
MYM PLATBÁM 

13. 12. 2021 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra (PPA) zaslala 

k dnešnému dňu viac než 15 300 

rozhodnutí k žiadostiam 

o jednotnú platbu na plochu 

v rámci priamych platieb poľno-

hospodárom, čo je 85% zo všet-

kých žiadostí. PPA vyplatila už 

292 miliónov EUR z objemu 

345,8 miliónov EUR, čo je suma 

za vydané rozhodnu-

tia. Rozhodnutie dostali všetci 

žiadatelia, ktorí splnili všetky 

potrebné podmienky.   

 

PPA POSIELA PENIAZE 
POĽNOHOSPODÁROM, 
VINÁROM, VČELÁROM  

A LESNÍKOM 

9. 12. 2021 

PPA vypláca v rámci štátnej po-

moci a organizácie trhu dotácie 

a pomoc poľnohospodárom, 

dodávateľom ovocia, zeleniny 

a mliečnych výrobkov do škôl, 

vinárom, včelárom a  lesníkom.  

Vzdanie sa práva na od-
volanie 

8. 12. 2021 

Oznamujeme žiadateľom 

o priame podpory, že na webo-

vom sídle PPA v sekcii formuláre 

je zverejnená aktuálna Zápisni-

ca „Vzdanie sa práva na odvola-

nie“. Žiadame Vás týmto 

o využívanie nového formulára. 

Tí žiadatelia, ktorí už zápisnicu 

predložili v pôvodnej verzii, ne-

musia opätovne predkladať no-

vú, akceptovaná bude aj pôvod-

ná.   

PPA IDE TVRDO PROTI 
KORUPCII A PODVO-
DOM 

3. 12. 2021 

Vďaka úspešnému získaniu trva-

lej akreditácie môže Pôdohospo-

dárska platobná agentúra (PPA) 

v rýchlom tempe prijímať nové 

protikorupčné opatrenia, ktoré 

garantujú, že sa stane dôvery-

hodnou a transparentnou inšti-

túciou.  
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20. decembra 2021 podpredsedníčka Európ-
skej komisie pre demokraciu a demografiu 
Dubravka Šuica, komisár pre poľnohospo-
dárstvo Janusz Wojciechowski a komisárka 

pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira spolu 
pozvali verejnosť, aby sa zapojili do diskusie 
o Pakte o vidieku (Rural Pact). Vyzývajú 
všetkých zainteresovaných aktérov a or-
ganizácie, aby vyjadrili svoju podporu 

spoločným cieľom Dlhodobej vízie pre vidiek 
a taktiež záujem o aktívnu úlohu pri jej 
rozvoji. 

Pakt o vidieku je iniciatíva spolupráce medzi 
orgánmi a zainteresovanými stranami na 
európskej, národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni. Jeho cieľom je prispieť k dosiahnutiu 
spoločných cieľov Dlhodobej vízie pre 
vidiecke oblasti EÚ, zverejnenej v júni 2021. 

Čítajte viac na našej stránke. 

 

Na našej stránke nájdete aj Výzvy MAS na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci implementácie stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 

(Stratégia CLLD) z Integrovaného re-
gionálneho operačného programu. 

 
NSRV SR pre Vás pravidelne prekladá 
Newsletter EIP – AGRI o pôdohospodárstve 
a inováciách. Na stiahnutie je dostupný tu . 
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Realizovaním projektu sa vytvorili podmienky 

na bezpečné trávenie voľného času. Stav bol 

nevyhovujúci nielen po stránke bezpečnost-

nej, ale i hygienickej. Bolo nevyhnutné pristú-

piť k vybudovaniu nového detského ihriska, 

ktoré plní nielen funkciu zdroja zábavy, ale     

i výchovno – vzdelávaciu funkciu. 

Významným prínosom projektu je, že jeho 

realizáciou došlo k  nárastu atraktivity samot-

nej obce. Dosiahnutie týchto cieľov vyplýva 

zo snahy budovať pozitívny imidž zdravej       

a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvali-

tou života jej obyvateľov, k čom prispejú       

aj výstupy tohto projektu vo forme zlepšenia 

podmienok poskytovania verejných služieb, 

úpravou priestorov na trávenie voľno časo-

vých aktivít. Vybudovaním ihriska sa vynovili 

priestory na trávenie voľno časových aktivít 

hlavne pre mladé rodiny. Uskutočnením da-

ných aktivít sa dobudovala  chýbajúca ob-

čianska vybavenosť a zlepšili sa životné pod-

mienky obyvateľov obce. Celkovo sa tým 

zlepšila kvalita života obyvateľov obce. Z hľa-

diska zvýšenia kvality a atraktivity života na 

vidieku, projekt prispieva aj k spomaleniu 

vysídľovania vidieckych oblastí. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Detské ihrisko so 
športovou a oddy-
chovou zónou 
 
Opatrenie 7 / Podopatre-
nie 7.4 / Podpora na inves-
tície do vytvárania, zlepšo-
vania alebo rozširovania 
miestnych základných slu-
žieb pre vidiecke obyvateľ-
stvo vrátane voľného času 
a kultúry a súvisiacej infra-
štruktúry  
  
Miesto: Žilinský kraj, SR, 
okres Martin, obec Vrícko 
 
Žiadateľ:  obec Vrícko 
 
Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
23 400 € 

Viac o projekte nájdete tu. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: obec Vrícko 

Fotografia po realizácii projektu,  

Zdroj: obec Vrícko 

Fotografia po realizácii projektu,  

Zdroj: obec Vrícko 
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