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S cieľom uľahčenia podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
sme pre Vás pripravili MANUÁL PRE PRÁCU NA SLOVENSKO.SK: Podáva-
nie ŽoNFP - Výzva č. 51/PRV/2021. Oboznamuje s postupom pri podáva-
ní ŽoNFP krok za krokom, obsahuje obrazový návod pre ľahšiu orientáciu 
v užívateľskom prostredí portálu. Nájdete v ňom  informácie o možnos-
tiach jednotlivých funkcionalít a poznámky využiteľné pri práci s formu-
lármi.  
Manuál Vás jednoducho prevedie postupom podávania ŽoNFP. Výhodou 
je, že je aplikovateľný aj pre podávanie žiadostí v rámci iných výziev    
PRV SR 2014– 2022. 

Do pozornosti Vám dávame aj dokumenty so spracovanými otázkami od 
žiadateľov týkajúcich sa výziev pre podopatrenie 4.1. a 4.2. Nájdete ich 
na našej webovej stránke, v sekcii INFO, FAQ — Často kladené otázky. 
 

Súbory priebežne aktualizujeme a dopĺňame o ďalšie zodpovedané otáz-
ky. Súčasťou dokumentu FAQ k 4.1 sú už aj odpovede na otázky kladené 
účastníkmi školenia k výzve č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Pod-
pora na investície do poľnohospodárskych podnikov zo dňa 9.3.2022. 
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Oznámenie pre MAS o pridelení predbežnej dodatoč-
nej alokácie 

Oznámenie o pridelení predbežnej dodatočnej alokácie v 
zmysle ods. 11, kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER  
a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022, 
určené pre Miestne akčné skupiny, ktorým bola schválená 
žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (výzva 
č. 21/PRV/2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na implementáciu nového európskeho Bauhausu 

DG REGIO vyhlasuje výzvu pre obce a mestá na implementá-
ciu nového európskeho Bauhausu. 
Výzva je určené pre menšie mestá a obce s obyvateľmi do 
100 000. 
Výzva je vyhlásená a žiadosť sa podáva v anglickom jazyku. 
 

Sledujte ďalšie pripravované aktivity NSRV SR v mesiacoch apríl a máj 2022. 
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Výstava CARAVAN BIKE TOURIST  

Klaster regionálneho rozvoja a Regionálna anténa Národnej 
siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj pozývajú širokú 
verejnosť na podujatie: Výstava CARAVAN BIKE TOURIST sa 
uskutoční v dňoch 7. – 10. apríla 2022 od 9:30 do 18:00 hod. 
v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX NÁRODNÉ VÝSTA-
VISKO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný seminár CLLD – aktuálne dokumenty a imple-
mentácia stratégií 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Trenčiansky kraj pozýva MAS na   informačný seminár CLLD 
– aktuálne dokumenty a implementácia stratégií. 
Termín a miesto realizácie: 7.4.2022 v priestoroch Reštaurá-
cie LyJana, Rozvadze 525, Trenčianske Stankovce 

 PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR  

SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a o konkrétnych termínoch buďte informovaní včas. 
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AKTUALITY MPRV SR 

 

Urobili sme prvý krok na ceste k sebestačnosti vo výrobe jedlého oleja z repky 
16. apríl 2022 

Minister Samuel Vlčan, predseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák a podpred-
seda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Štefan Tóth podpísali Memorandum o porozumení 
pre zabezpečenie produkcie surového repkového oleja vyrábaného v súlade s požiadavkami na potravi-
nársku kvalitu na území SR.  
 

Minister Samuel Vlčan navštívil mlyn a pekáreň 

4. apríl 2022  
Mlyn v Kolárove aj pekáreň v Dunajskej Strede majú dostatok obilia a múky. Šéf agrorezortu sa bol pre-
svedčiť priamo v prevádzkach, ako ich zasiahla situácia s nárastom cien komodít, energií a vojnovým 
konfliktom na Ukrajine. Opäť sa potvrdilo, že vďaka členstvu v EÚ sa slovenskí spotrebitelia nemusia 
obávať nedostatku potravín.  
 

 

Záujem Slovákov o jahňacinu z roka na rok stúpa 

29. marec 2022  
Spotreba jahňacieho mäsa na Slovensku za uplynulé tri roky stúpa. Dobrou správou je, že všetka jahňa-
cina na pultoch obchodov pochádza od našich chovateľov. Mäso je teda kvalitné a kontrolované, spo-
trebitelia majú 100% istotu, že kupujú zdravé a čerstvé mäso. Konzumácia jahňaciny je však stále sezón-
nou záležitosťou, úlohou agrorezortu spolu s chovateľmi je, aby sa stala pravidelnou súčasťou jedálnič-
ka Slovákov.  
 

Všetkých deväť stavovských organizácií chovateľov ošípaných súhlasí s pripravovaným 
spôsobom ich podpory 

23. marec 2022 

Minister Samuel Vlčan diskutoval s chovateľmi dojníc a spracovateľmi mlieka a mliečnych výrobkov       
o budúcnosti sektora.  
 

Ďalšie naše výrobky sa uchádzajú o udelenie Značky kvality 

23. marec 2022 

Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo druhé tohtoročné 
hodnotenie potravín. Pre veľký záujem slovenských výrobcov potravín o udelenie Značky kvality, sme 
hodnotenie zorganizovali už po dvoch mesiacoch. Hodnotiaca komisia posudzovala kvalitu takmer 130 
výrobkov.  
 

Založili sme Les porozumenia 

21. marec 2022 

Pri obci Čifáre v okrese Nitra vzniká nový Les porozumenia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov 
ho založil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, ktorý na jeho výsadbu prizval členov vlády a pos-
lancov Národnej rady SR.  

 

Registrácia pre potravinový semafor  
17. marec 2022 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR opätovne dáva do pozornosti možnosť registrácie 
do Registra potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrá-
baných potravín, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podni-
kov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej 
sebestačnosti.  

https://www.mpsr.sk/urobili-sme-prvy-krok-na-ceste-k-sebestacnosti-vo-vyrobe-jedleho-oleja-z-repky/52---17629/
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PPA začína postupne po-
sielať pozastavené platby 

4. 4. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) začína posielať 
žiadateľom projektových pod-
pôr platby, ktoré boli v júni 
2021 pozastavené pre podo-

zrenia z podvodov a bola na 

ne uvalená paušálna korekcia 
vo výše 25 %, čiže v prípade 
platieb by štvrtinu musel po-
kryť štátny rozpočet. Skutoč-
nosť, že PPA tieto platby ne-
vyplácala, vníma EK ako pozi-
tívne rozhodnutie, ktoré chrá-
ni európske peniaze.  

Dobrá správa pre mla-
dých poľnohospodárov - 
na svoje podnikanie mô-
žu získať finančnú pod-
poru  
1. 4. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) vyhlásila výzvy 
určené pre mladých poľno-
hospodárov.  

Oznámenie o zverejnení 
Výzvy č. 54/PRV/2022 
pre podopatrenie 6.1 - 
Pomoc na začatie podni-
kateľskej činnosti pre 
mladých poľnohospodá-
rov 

31. 3. 2022 

PPA oznamuje, že zverejnila 
výzvu č. 54/PRV/2022 na 
predkladanie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok       
z Programu rozvoja vidieka SR 

2014 – 2022 pre: 

Opatrenie: 6 –   Rozvoj poľno-
hospodárskych podnikov a 

podnikateľskej činnosti 
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na 

začatie podnikateľskej činnosti 
pre mladých poľnohospodá-
rov.  

Oznámenie o zverejnení 
Výzvy č. 53/PRV/2022 
pre podopatrenie 6.3 - 
Pomoc na začatie podni-
kateľskej činnosti na roz-
voj malých poľnohospo-
dárskych podnikov 

31. 3. 2022 

PPA oznamuje, že zverejnila 
výzvu č. 53/PRV/2022 na 

predkladanie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok       
z Programu rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky 2014 – 

2 0 2 2  p r e : 

Opatrenie: 6 –   Rozvoj poľno-
hospodárskych podnikov        
a podnikateľskej činnosti 
Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na 

začatie podnikateľskej činnosti 
na rozvoj malých poľnohos-
podárskych podnikov.  

PPA poslala poľnohospo-
dárom 469 miliónov Eur 
v rámci priamych podpôr   
9. 3. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) vyplatila 
v rámci všetkých priamych 
podpôr z roku 2021 už tak-

mer 469 miliónov EUR 

z objemu 551 miliónov 
EUR. PPA zaslala k dnešnému 
dňu 16 943 rozhodnu-

tí k žiadostiam o jednotnú 
platbu na plochu v rámci pria-
mych platieb poľnohospodá-
rom (JŽ), čo je 95 % zo všet-
kých žiadostí.  

Výzva na predkladanie 
žiadostí o pomoc na súk-
romné skladovanie brav-
čového mäsa 

25. 3. 2022 

PPA oznamuje, že zverejnila 
Výzvu na predkladanie žiados-
tí o pomoc na súkromné skla-
dovanie bravčového mä-
sa a Príručku pre žiadateľov   
o pomoc na súkromné sklado-
vanie bravčového mäsa.  

Spolupráca finančnej 
správy a PPA sa prehĺbi  
25. 3. 2022 

F i n a n č n á  s p r á v a 
a Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) budú výraznej-
šie spolupracovať. Obe strany 
sa k tomu zaviazali 

v Memorande o spolupráci, 
ktoré obe strany podpísali 
v piatok 25. marca. Táto spo-
lupráca má do budúcnosti 
zamedziť napr. korupčným 
praktikám s dotáciami.   

Aktualizácia č. 2 výzvy    
č. 51/PRV/2021 

18. 3. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra oznamuje príjem-
com podpory z Programu roz-

voja vidieka SR 2014 – 2022, 

že aktualizovala na webovom 
s í d l e  P P A  V ý z v u                      
č. 51/PRV/2021 pre opatrenie: 
4 – Investície do hmotného 
majetku, podopatrenie: 4.2 – 

Podpora pre investície na 
spracovanie /uvádzanie na 
trh a/alebo vývoj poľnohospo-
d á r s k y c h  v ý r o b k o v . 
Zmena termínu uzavretia vý-
zvy na 29.04.2022.  

Výzva na projekty pre 
potravinárov v hodnote 
170 miliónov Eur je pre-
dĺžená do 29. apríla 2022 

18. 3. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) aktualizuje 
Výzvu č. 51/PRV/2021 pre 
opatrenie 4 – Investície do 
hmotného majetku, podopat-
renie 4.2 – Podpora pre inves-

t í c ie  n a spracov a-
nie/uvádzanie na trh a/alebo 
vývoj poľnohospodárskych 
výrobkov Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2022. 

V rámci aktualizácie je dôleži-
té najmä predĺženie termínu 
uzatvorenia výzvy až do       
29. apríla 2022.  
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https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-projekty-pre-potravinrov-v-hodnote-170-milinov-eur-je-preden-do-29-aprla-2022/11370
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-projekty-pre-potravinrov-v-hodnote-170-milinov-eur-je-preden-do-29-aprla-2022/11370
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-projekty-pre-potravinrov-v-hodnote-170-milinov-eur-je-preden-do-29-aprla-2022/11370
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-projekty-pre-potravinrov-v-hodnote-170-milinov-eur-je-preden-do-29-aprla-2022/11370


Predmetom pro-
jektu bola oprava 
budovy chovu, 
výmena okien, 
oprava strechy, 
oprava podláh     
a zateplenie, ná-
kup a inštalácia 
automatizované-
ho zariadenia pre 
prísun krmiva, 

vody a kúpa tepelného 
dela pre dosiahnutie opti-
málnej teploty. 
Cieľom projektu je chov 
kurčiat na mäso nekon-
venčným spôsobom            
a predaj kvalitného hydi-
nového mäsa spotrebite-
ľom z domáceho chovu     
a zvýšenie konkurencie-
schopnosti.  
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    Viac o projekte nájdete tu. 

INŠPIRÁCIE K 
INOVÁCIÁM 

Údaje z fariem pre vodné hospo-
dárstvo v pôdach  
Hoci pôdy sú v Bodrogközi (Maďarsko) 
veľmi úrodné, vysoké množstvo ílu      
v pôdach v kombinácii s nízko polože-
nými poliami vedie k ťažkostiam pre 
poľnohospodárov a životné prostredie, 
najmä škodlivý prebytok vody ako aj 
nedostatok vody. Operačná skupina 
používa údaje a presné technológie na 
pomoc farmárom v danej oblasti ma-
povať, spravovať a plánovať, aby im to 
pomohlo zvýšiť ich ziskovosť udržateľ-
ným spôsobom.  
Keďže nie je možné kontrolovať zrážky 
a drenážne potrubie je veľmi drahé, 
operačná skupina vyvíja udržateľnú 
alternatívu vodného hospodárstva. 
Hlavným cieľom bolo identifikovať čo 
najvhodnejšie metódy presného poľ-
nohospodárstva z údajov z fariem na 
mapovanie takýchto podmienok a vy-
hodnotiť vplyv rôznych praktík vodné-
ho hospodárstva pri zachovaní zisko-
vosti farmy.  

Databázu 
všetkých EIP 
inšpirácií 
dostupných 
v slovenčine 
nájdete tu . 

    Viac o projekte nájdete tu. 

Fotografia po realizácii projektu 

Zdroj: Matúš ZUZIC 

Chov kurčiat na 
mäso mladým far-
márom nekon-
venčným spôso-
bom 

 

Opatrenie 6 / Podopatrenie 
6.1 / Pomoc na začatie 
podnikateľskej činnosti pre 
mladých poľnohospodárov  
 

Miesto: Trnavský kraj, SR, 
okres Piešťany, obec Krako-
vany 

 

Žiadateľ:  Matúš ZUZIC  
 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
50 000 € 

 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE                           
Z PRV SR 2014-2020 

Fotografie pred realizáciou projektu  
Zdroj: Matúš ZUZIC 

Fotografie po realizácii projektu 

Zdroj: Matúš ZUZIC 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2353
http://www.nsrv.sk/download.php?3568
http://www.nsrv.sk/download.php?3568
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3568
http://www.nsrv.sk/download.php?3568
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2681


 

 

 ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  

06                                                                                        ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ 

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--53-prv-2022-pre-podopatrenie-6-3-pomoc-na-zaatie-podnikateskej-innosti-na-rozvoj-malch-ponohospodrskych-podnikov/11382


 

 

 ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  
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https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--54-prv-2022-pre-podopatrenie-6-1-pomoc-na-zaatie-podnikateskej-innosti-pre-mladch-ponohospodrov/11383

