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26 jún 2021  
Kosecký deň v Piešťanoch -  

informačný seminár spojený  
s obhliadkou gazdovstva Legu-

men   

Regionálna anténa NSRV SR pre 
Trnavský kraj Vás pozýva na aktivi-
tu: Kosecký deň v Piešťanoch - 

informačný seminár spojený s ob-
hliadkou gazdovstva Legumen. 

Aktivita sa uskutoční 26. 06. 2021  
v priestoroch gazdovstva Legumen, 

v.o.s v Piešťanoch  

Pozvánka s programom 

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

07 - 08 júl 2021  
Finančná kontrola na mieste  
a návšteva na mieste v oblasti 
projektových opatrení PRV SR 
2014 - 2020 

Regionálna anténa NSRV SR pre 
Košický kraj pozýva na aktivi-
tu Finančná kontrola na mieste  
a návšteva na mieste v oblas-
ti projektových opatrení PRV SR 
2014 - 2020.  

Termín a miesto konania:  

7. - 8. 7. 2021, Hotel Glamour, 

Kaluža 744, 072 36 Kaluža. 

Pozvánka s programom 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/
https://www.instagram.com/nsrv_sr/
https://www.youtube.com/channel/UCY8w6pRd1i5AGM5w_WCY1Yg
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2485
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2485
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2485
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2485
https://www.nsrv.sk/download.php?3294
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2493
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2493
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2493
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2493
https://www.nsrv.sk/download.php?3306


 

 

Minister Samuel Vlčan na Valnom zhromaždení Agrárnej komory Slovenska 

22 jún 2021  

 

 

 

Závery videokonferencie „EURÓPA KARPÁT“ 

21 jún 2021  

 

 

Novým štátnym tajomníkom agrorezortu je Milan Kyseľ 
16 jún 2021  

 

Téma spoločnej poľnohospodárskej politiky dominovala neformálnemu zasadnutiu 
ministrov poľnohospodárstva v Lisabone 

16 jún 2021  

 

Agrorezort pomohol v boji proti COVID-19 

09 jún 2021  

 

AKTUALITY MPRV SR 

https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-na-valnom-zhromazdeni-agrarnej-komory-slovenska/52---16914/
https://www.mpsr.sk/zavery-videokonferencie-europa-karpat/52---16912/
https://www.mpsr.sk/novym-statnym-tajomnikom-agrorezortu-bude-milan-kysel/52---16897/
https://www.mpsr.sk/tema-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-dominovala-neformalnemu-zasadnutiu-ministrov-polnohospodarstva-v-lisabone/52---16895/
https://www.mpsr.sk/tema-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-dominovala-neformalnemu-zasadnutiu-ministrov-polnohospodarstva-v-lisabone/52---16895/
https://www.mpsr.sk/agrorezort-pomohol-v-boji-proti-covid-19/52---16858/


 

 

Štátny tajomník Andrej Gajdoš končí vo svojej funkcii 
08 jún 2021  

 

 

 

 

Do kresla šéfa agrorezortu zasadol Samuel Vlčan 

08 jún 2021  

 

 

Celoslovenské dni poľa priniesli novinky a inšpiráciu v poľnohospodárstve 
08 jún 2021  

Závodisko v Bratislave opäť ožilo 

08 jún 2021  

 

Na rozvoj vidieka vyčlenil agrorezort ďalších 40 miliónov eur 

04 jún 2021  

Konferencia ministrov o význame lesov 

03 jún 2021  

AKTUALITY MPRV SR-pokračovanie  

https://www.mpsr.sk/statny-tajomnik-andrej-gajdos-konci-vo-svojej-funkcii/52---16855/
https://www.mpsr.sk/do-kresla-sefa-agrorezortu-zasadol-samuel-vlcan/52---16854/
https://www.mpsr.sk/celoslovenske-dni-pola-priniesli-novinky-a-inspiraciu-v-polnohospodarstve/52---16852/
https://www.mpsr.sk/zavodisko-v-bratislave-opat-ozilo/52---16842/
https://www.mpsr.sk/na-rozvoj-vidieka-vyclenil-agrorezort-dalsich-40-milionov-eur/52---16840/
https://www.mpsr.sk/konferencia-ministrov-o-vyzname-lesov/52---16826/


 

 

Zmena sídla RP PPA Trnava 

17. 06. 2021 

PPA oznamuje, že od 01. 07. 2021 Regio-

nálne pracovisko Pôdohospodárskej platob-
nej agentúry v Trnave sídli na adre-
se Paulínska 17, 917 47 Trnava. Uvedená 
adresa platí aj pre korešpondenciu.  

 

Zoznam žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci  
výzvy 47/PRV/2020 

16. 06. 2021 

Stav hodnotenia: 

1.      schválené ŽoNFP (počet 25, prebieha 
proces vydávania rozhodnutia o schválení) 
2.      vydané rozhodnutia o neschválení 
a zastavení konania (počet 9) 
3.      v štádiu prípravy na vydanie rozhodnu-
tia (počet 71) 

Čítajte viac informácií  

 

Zoznam žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci  
výzvy 46/PRV/2020 

16. 06. 2021 

Stav hodnotenia: 

1.      vydané rozhodnutia o schválení (počet 
31) 

2.      vydané rozhodnutia o neschválení 
a zastavení konania (počet 39) 
3.      v štádiu prípravy na vydanie rozhodnu-

tia (počet 47)  

Čítajte viac informácií  

 

Oznámenie pre žiadateľov  
o poskytnutie pomoci v rámci 
školského programu pre školský 
rok 2020/2021 

15. 06. 2021 

 

„Pôdohospodárska platobná agentúra ozna-
muje žiadateľom výnimku týkajúcu sa trva-
nia školského roka 2020 / 2021.“  

Čítajte viac informácií  

 

Oznámenie o výsledkoch pred-
bežnej krížovej kontroly na jed-
notných žiadostiach na rok 
2021 

10. 06. 2021 

Pôdohospodárska platobná agentúra ozna-
muje žiadateľom o priame podpory pre rok 
2021, že dňa 08.06.2021 vykonala pred-
bežnú krížovú kontrolu, ktorej výsledky sú 
dostupné v aplikácii GSAA v záložke 
„Výsledky kontroly“.  

Čítajte viac informácií  

 

Podnet novinárov na ťažbu  
v bezzásahovom území PPA pre-
verila, ťažba sa však nepotvrdila 

02. 06. 2021 

V polovici apríla dostala PPA otázku od por-
tálu aktuality.sk vo veci priamej podpory, 
ktorú vyplatila spoločnosti Fagus s.r.o. na 
bezzásahové územia európskeho významu  
v 5 stupni lesných porastov. Podľa zdrojov, 
ktoré poskytli informácie aktuality.sk, sa na 
tomto bezzásahovom území nelegálne ťaží 
drevo. Oddelenie komunikácie dalo bezod-
kladne podnet sekcii kontroly na mieste a tá 
22. apríla začala šetrenie prípadu.  

Čítajte viac informácií  

OZNAMY PPA INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Poľnohospodári spolu-
pracujúci pre Živé pôdy  

https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-47-prv-2020/10908
https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-47-prv-2020/10908
https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-47-prv-2020/10908
https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-47-prv-2020/10908
https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-46-prv-2020/10907
https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-46-prv-2020/10907
https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-46-prv-2020/10907
https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-46-prv-2020/10907
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-poskytnutie-pomoci-v-rmci-kolskho-programu-pre-kolsk-rok-2020-2021/10902
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-poskytnutie-pomoci-v-rmci-kolskho-programu-pre-kolsk-rok-2020-2021/10902
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-poskytnutie-pomoci-v-rmci-kolskho-programu-pre-kolsk-rok-2020-2021/10902
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-poskytnutie-pomoci-v-rmci-kolskho-programu-pre-kolsk-rok-2020-2021/10902
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-poskytnutie-pomoci-v-rmci-kolskho-programu-pre-kolsk-rok-2020-2021/10902
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vsledkoch-predbenej-krovej-kontroly-na-jednotnch-iadostiach-na-rok-2021/10884
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vsledkoch-predbenej-krovej-kontroly-na-jednotnch-iadostiach-na-rok-2021/10884
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vsledkoch-predbenej-krovej-kontroly-na-jednotnch-iadostiach-na-rok-2021/10884
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vsledkoch-predbenej-krovej-kontroly-na-jednotnch-iadostiach-na-rok-2021/10884
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vsledkoch-predbenej-krovej-kontroly-na-jednotnch-iadostiach-na-rok-2021/10884
https://www.apa.sk/aktuality/podnet-novinrov-na-abu-v-bezzsahovom-zem-ppa-preverila-aba-sa-vak-nepotvrdila/10849
https://www.apa.sk/aktuality/podnet-novinrov-na-abu-v-bezzsahovom-zem-ppa-preverila-aba-sa-vak-nepotvrdila/10849
https://www.apa.sk/aktuality/podnet-novinrov-na-abu-v-bezzsahovom-zem-ppa-preverila-aba-sa-vak-nepotvrdila/10849
https://www.apa.sk/aktuality/podnet-novinrov-na-abu-v-bezzsahovom-zem-ppa-preverila-aba-sa-vak-nepotvrdila/10849
https://www.nsrv.sk/download.php?3307


Predmetom predkladané-
ho projektu bola rekon-
štrukcia Kultúrneho do-
mu, ktorá spočívala v zní-
žení energetickej nároč-
nosti zateplením obvodo-
vého  plášťa, vo výmene 
okien a vonkajších dverí 
za plastové s izolačným 
dvojsklom. V spoločen-
skej sále sa zhotovil nový 
zateplený kazetový pod-

hľad. Vymenili sa dažďové 
žľaby a odpady. Vonkajšie 
schodisko sa obložilo pro-
tišmykovým mrazuvzdor-
ným obkladom. Súčasťou 
projektu bola aj realizácia 
bezbariérového vstupu do 
budovy. Hlavným cieľom 
projektu bolo „zvýšiť kva-
litu základných služieb 
pre obyvateľov obce  
a návštevníkov obce pro-

stredníctvom investícií 
súvisiacich s vytváraním 
podmienok pre trávenie 
voľného času a rozvoj kul-
túry a ochranu tradícií“. 
Tento cieľ sa dosiahol 
vďaka realizácii projektu, 
ktorý riešil v záujmovom 
území obce Šurianky re-
konštrukciu kultúrneho 
domu ako miesta pre 
stretávanie sa a organizo-
vanie kultúrno – spolo-
čenských podujatí pre 
obyvateľov obce ako aj 
návštevníkov obce Šu-
rianky. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

REKONŠTRUKCIA 
KULTÚRNEHO  
DOMU 
 

Opatrenie 7 / Podopatrenie 

7.4 / Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základ-
ných služieb pre vidiecke oby-
vateľstvo vrátane voľného ča-
su a kultúry a súvisiacej infra-
štruktúry  
  

Miesto: SR, Nitriansky 

kraj, Obec Šurianky 

 

Žiadateľ:  Obec Šurianky 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

130 501,25 € 

 

 

Viac informácií nájdete TU        

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Šurianky 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Šurianky 

Fotografie pred realizáciou projektu,  
Zdroj: Obec Šurianky 

Fotografie po realizácii 
projektu,  

Zdroj: Obec Šurianky 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2093

