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 KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

14 september 2021  
Exkurzia po mikroregióne Terchovskej 
doliny 

Regionálna anténa NSRV SR pre Bansko-
bystrický kraj pozýva MAS na  Exkurziu 
do mikroregiónu Terchovskej doliny.  

Pozvánka s programom 

18 september 2021  
Deň otvorených dverí Ranč Dante – 
príklady dobrej praxe 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre 
Košický kraj Vás pozýva na Deň otvore-
ných dverí Ranč Dante – príklady dobrej 
praxe.  

Pozvánka s programom 

21 – 23 september 2021  
Povinnosti prijímateľa pri imple-
mentácii projektu v rámci PRV SR 
2014 - 2020 

Regionálna anténa Národnej siete roz-
voja vidieka SR pre Košický kraj pozý-
va na informačný seminár „Povinnosti 
prijímateľa pri implementácii projektu 
v rámci PRV SR 2014 - 2020“.  

Pozvánka s programom 

 

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na prezentáciu Národnej siete rozvoja  
vidieka SR formou animovaného videa, ktoré vám predstaví činnosti a aktivity 
NSRV SR pútavou formou. Sledujte tu. 

Animované video NSRV SR 

21 – 23 september 2021  
Študijná cesta do Maďarska – oblasť 
Szentes 

Regionálna anténa Národnej siete roz-
voja vidieka SR pre Bratislavský kraj 
pozýva na Študijnú cestu do Maďarska, 
zameranú na špeciálnu rastlinnú výrobu 
(vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninár-
stvo a ovocinárstvo) a na živočíšnu vý-
robu. 
Pozvánka s programom 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
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/download.php?3354
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2547
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2547
https://www.nsrv.sk/download.php?3372
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2530
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2530
https://www.nsrv.sk/download.php?3364
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2545
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2545
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2545
https://www.nsrv.sk/download.php?3371
https://nsrv.sk/index.php?pl=50&article=2548
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2551
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2551
https://www.nsrv.sk/download.php?3379


 

 

Minister Samuel Vlčan podporuje spájanie samospráv s cieľom zmysluplne 
čerpať európske peniaze 

08 september 2021  

Rozvoj vidieka je oblasť, v ktorej vidí šéf rezortu rozvoja vidieka Samuel Vlčan veľ-
ké rezervy. Zlepšiť čerpanie eurofondov na projekty v obciach by mohlo aj ich 
zmysluplné spájanie pri predkladaní žiadostí. MPRV SR je pripravené na konštruk-
tívny dialóg so zástupcami samospráv pri hľadaní efektívnych riešení pre sloven-
ský vidiek.  

 

Sme o krok ďalej v transparentnosti vyplácania poľnohospodárskych dotácií 

08 september 2021  

 

Základná škola v Hodoníne je jednou z desiatok budov, ktorú koncom júna na Mo-
rave zničilo tornádo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci 
humanitárnej pomoci prispelo materiálom na obnovu budov. V spolupráci  
s Trnavským samosprávnym krajom odovzdalo mestu Hodonín 300 m3 smrekovej 
guľatiny na opravu strechy základnej školy.  

 

Spoločnými silami musíme zvýšiť verejnú mienku o agropotravinárstve 

07 september 2021  

 

Cieľom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana je úzka spo-
lupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), kto-
rá je najväčším združením poľnohospodárov, potravinárov a ich zväzov na Sloven-
sku. Minister zároveň zablahoželal opätovne zvolenému predsedovi komory Emi-
lovi Machovi, ktorý ju bude viesť nasledujúce tri roky.   

 

Národný žrebčín Topoľčianky oslávil 100. výročie svojho založenia 

06 september 2021  

 

Národný žrebčín Topoľčianky je naším vzácnym rodinným striebrom, ktorý musí-
me starostlivo chrániť. Povedal to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  
Samuel Vlčan v príhovore pri vyvrcholení osláv 100. výročia založenia Národného 
žrebčína v Topoľčiankach.   

 

Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 – 2020 za rok 2020 

24 október 2021  

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke 
Výročnú správu o vykonávaní PRV SR 2014 – 2020.  

Dokumenty na stiahnutie: 

 Výročná správa o vykonaní PRV SR 2014-2020 za rok 2020  

 Výročná správa o vykonaní PRV SR 2014-2020 za rok 2020 - príloha o moni-
torovaní  

 Zhrnutie pre občanov k Výročnej správe o vykonaní PRV SR 2014-2020 za 
rok 2020  

AKTUALITY MPRV SR 

https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-podporuje-spajanie-samosprav-s-cielom-zmysluplne-cerpat-europske-peniaze/52---17127/
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https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20754
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OZNAMY PPA  
Výzva na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie štátnej pomoci 
na odstraňovanie  
a likvidáciu mŕtvych 
hospodárskych zvie-
rat (KADÁVERY) 

06. 09. 2021 
PPA oznamuje žiadate-
ľom, že zverejnila Výzvu 
na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie štátnej po-
moci na odstraňovanie 
a likvidáciu mŕtvych hos-
podárskych zvierat  
v zmysle Schémy štátnej 

pomoci č.  SA.63660 

(2021/XA) .  

Výzva je otvorená od 06. 
septembra 2021 do 13. 
septembra 2021.  

 

Výzva pre uchádzačov 
na podanie žiadosti  
o pridelenie maximál-
nej výšky pomoci pre 
šk. rok 2021/2022 - 
mlieko 

30. 08. 2021 
PPA oznamuje, že zverej-
nila Výzvu pre uchádza-
čov na podanie žiadosti  
o pridelenie maximálnej 
výšky pomoci pre šk. rok 
2021/2022 a Príručku pre 
žiadateľov o poskytnutie 
pomoci v rámci školské-
ho programu (časť A – 
školské ovocie a zelenina, 
časť B – školské mlieko) 
pre školský rok 
2021/2022. Jedná sa o ak-

tuálnu výzvu, ktorá je 
otvorená do: 30. 09. 2021. 

  

Výzva pre uchádzačov 
na podanie žiadosti  
o pridelenie maximál-
nej výšky pomoci pre 
šk. rok 2021/2022 - 
ovocie a zelenina  

30. 08. 2021 
PPA oznamuje, že zverej-
nila Výzvu pre uchádza-
čov na podanie žiadosti  
o pridelenie maximálnej 
výšky pomoci pre šk. rok 
2021/2022 a Príručku pre 
žiadateľov o poskytnutie 
pomoci v rámci školské-
ho programu (časť A – 
školské ovocie a zelenina, 
časť B – školské mlieko) 
pre školský rok 
2021/2022. Jedná sa o ak-
tuálnu výzvu, ktorá je 
otvorená do: 30. 09. 2021.  

 

Katalóg sankcií pre 
projektové podpory 
PRV SR 2014 - 2022  
s prílohami A až C.  
30. 08. 2021  

PPA zverejňuje Katalóg 
sankcií pre projektové 
podpory PRV SR 2014  
- 2022 s prílohami A až C. 
Zároveň oznamuje prijí-
mateľom, že od dňa účin-
nosti bude postupovať 
v zmysle zverejneného 
katalógu. V plnom rozsa-
hu zrušuje a nahrádza Ka-
talóg sankcií Pôdohospo-

dárskej platobnej agentú-
ry pre projektové podpo-
ry v rámci PRV SR 2007 –
2013 a PRV SR 2014 - 
2020 zverejnený  
22. 7. 2019.  

 

Oznámenie pre žiada-
teľov o administratív-
nej kontrole roku  
rozorania a veku  
porastu na Jednotnej 
žiadosti na rok 2021  

30. 08. 2021  

Z opakovaných zistení 
certifikačných auditov, 
auditov Európskeho dvo-
ra audítorov a vnútor-
ného auditu ohľadne veku 
porastu a roku rozorania 
vyplynulo, že žiadatelia  
v žiadostiach uvádzajú  
nesprávny rok rozorania 
resp. kultúru sledovaných 
plôch. Nesprávne uvádza-
ný vek porastu má vplyv 
na správne určenie kultú-
ry, hlavne čo sa týka defi-
nície TTP.  

 

Zverejnenie zoznamu 
schválených žiadate-
ľov v rámci opatrenia 
Školský program – 
časť: školské ovocie  
a zelenina pre škol-
ské roky 2021/2022 
až 2022/2023 

27. 08. 2021  

PPA zverejnila Zoznam 
schválených žiadateľov  

v rámci opatrenia Školský 
program – časť: školské 
ovocie a zelenina pre 
školské roky 2021/2022 
až 2022/2023.  

 

Zverejnenie zoznamu 
schválených žiadate-
ľov v rámci opatrenia 
Školský program – 
časť: školské mlieko 
pre školské roky 
2021/2022 až 
2022/2023 

27. 08. 2021  

PPA zverejnila Zoznam 
schválených žiadateľov  
v rámci opatrenia Školský 
program – časť: školské 
mlieko pre školské roky 
2021/2022 až 2022/2023.  

 

Nová kontaktná linka 
pre Centrum informá-
cií PPA 

24. 08. 2021  

PPA zriadila novú tele-
fónnu kontaktnú linku 
+421 918 612 429. Zároveň 
upozorňuje, že pôvodné 
telefónne číslo pre posky-
tovanie informácií verej-
nosti +421 2 5273 3800 
bolo zrušené.  
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INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Precízny prístup  
k predpovedaniu 
rastu zemiakových 
hľuz  
Grampian Growers  
Tuberzone je škótska 
operačná skupina zaobe-
rajúca sa výhodami pou-
žívania presnej technoló-
gie na optimalizáciu hod-
noty osiva zemiakov. Jim 
Wilson zo spoločnosti 
SoilEssentials: 
„Tuberzone je model pre 
plodiny, ktorý funguje 
prostredníctvom cloudu. 
Ten používa satelitné  
a dronové snímky, globál-
ne poveternostné zázna-
my v poľnom meradle  
z celého sveta na predpo-
vedanie úrody.” Táto 
technológia pomáha po-
ľnohospodárom pri roz-
hodovaní, kedy zastaviť 
rast hľúz, aby sa maxima-
lizoval výnos, kvalita  
a hodnota sadbových ze-
miakov. Táto operačná 
skupina vedená spoloč-
nosťou SAC Consulting   
a SoilEssentials zahŕňala 
skupinu 28 pestovateľov 
sadbových zemiakov  
z družstva Grampian Gro-
wers so sídlom na výcho-
de a severe Škótska, ktorí 
pestovali odrodu šaláto-
vých zemiakov Gemson.  

Prečítajte si  
o projekte viac TU  

Hlavným predmetom projektu bolo vybu-
dovanie chodníka v obci Sveržov - vetva I,  
v dĺžke 577 m, na parcele č. CKN 507/1. 
Chodník bol navrhnutý od začiatku obce, 
pozdĺž jestvujúcej komunikácie cesty III. 
triedy č. 3485 po jej pravej strane v smere 
Sveržov – Tarnov, a napojil sa na medziná-
rodnú cyklotrasu Bardejov – Krynica (PL).  

Hlavným cieľ mi projektu bola podpora eko-
nomického a sociálneho rozvoja obce Sver-
žov a priľahlého regiónu, ktorý bol naplnený 
prostredníctvom nasledovných špecifických 
cieľov: - Zvýšenie bezpečnosti cestnej pre-
mávky prostredníctvom vybudovania chod-
níka, - Zlepšenie dostupnosti miestnych slu-
žieb pre obyvateľov, - Zlepšenie dopravnej 
dostupnosti a podmienok pre podnikanie   
-  Zvýšenie komfortu pre účastníkov cestnej 
premávky.  

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Vybudovanie chod-
níka v obci Sveržov 

 

7 / Podopatrenie 7.2 / Pod-
pora na investície do vytvá-
rania, zlepšovania alebo roz-
širovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozme-
rov vrátane investícií do 
energie z obnoviteľných 
zdrojov a úspor energie - In-
vestície do vytvárania, zlep-
šovania alebo rozširovania 
všetkých druhov infraštruk-
túr malých rozmerov  
 

Miesto: SR, Prešovský kraj, 
Sveržov 

 

Žiadateľ:  Obec Sveržov 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   
99 244,08 € 

 

Viac informácií nájdete TU        

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Sveržov 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Sveržov 

Fotografie pred realizáciou projektu,  
Zdroj: Obec Sveržov 

https://nsrv.sk/download.php?3378
https://nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2155

