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Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás po-
zýva na online vzdelávaciu aktivi-
tu "Školenie k výzve č. 52/PRV/2022 pre 
podopatrenie 4.1 - Podpora na investí-
cie do poľnohospodárskych podnikov". 

Termín konania: 9. 3. 2022 o 9.00 hod., 
prostredníctvom platformy ZOOM. 

Registrácia prebieha prostredníctvom 

prihlasovacieho formulára na 

https://forms.gle/z2qJ8xCB1Y8eSDF1A,  
v ktorom môžete vopred uviesť otázky 
súvisiace s predmetom školenia.  

Registrácia je možná do 10:00, dňa 
7.3.2022. Registrovaným účastníkom 
budú zaslané podrobnosti potrebné k 
pripojeniu sa     k online aktivite po 
ukončení registrácie. 

https://www.nsrv.sk/?pl=78
https://www.nsrv.sk/?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?3449
http://www.nsrv.sk/download.php?3449
http://www.nsrv.sk/download.php?3449
http://www.nsrv.sk/download.php?3449
http://www.nsrv.sk/download.php?3449
http://www.nsrv.sk/download.php?3449
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2655
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2655
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2655
https://forms.gle/z2qJ8xCB1Y8eSDF1A
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 PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Často kladené otázky pre 4.1 a 4.2 

V súvislosti s vyhlasovanými výzva-
mi pre podopatrenia 4.1 a 4.2 Pro-
gramu rozvoja vidieka SR 2014 -

 2022 Vám dávame do pozornosti 
dokumenty s častými otázkami, 
ktoré žiadatelia pri týchto výzvach 
majú. Tieto dokumenty boli vypra-
cované alebo skonzultova-
né Sekciou rozvoja vidieka a pria-
mych platieb MPRV SR alebo 
PPA. Budú priebežne aktualizované 
a dopĺňané.  
Nájdete ich na našej web stránke 
www.nsrv.sk, v sekcii INFO —  FAQ 
— Často kladené otázky.  

 ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  

https://nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
https://nsrv.sk/index.php?pl=58
https://nsrv.sk/?pl=104
https://nsrv.sk/?pl=104
https://www.nsrv.sk/?pl=104
https://nsrv.sk/index.php?pl=58
https://nsrv.sk/index.php?pl=58
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AKTUALITY MPRV SR 

 

Dobré správy k agro výzvam 4.1 a 4.2 

25. február 2022 

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa dnes stretli predstavitelia 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho cen-
tra (NPPC) so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej ko-
mory Slovenska (AKS) a Vidieckej rady.  
 

Zásobovanie potravinami na Slovensku je plynulé 

25. február 2022  
Na pokyn ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana sa uskutočnilo rokovanie krízového štábu Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Na rokovanie boli prizvaní zástupcovia Zväzu 
obchodu (ZO), Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR (ŠVPS SR), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory 
Slovenska (AKS) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  
 

Ministri opäť preskúmali možnosti podpory pre sektor bravčového mäsa, venovali sa aj 
obchodu a podmienkam pre dovozy 

23. február 2022  
V pondelok 21.02.2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Sloven-
skú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. Slovensko 
počas rokovania opätovne upozornilo na krízovú situáciu v sektore bravčového mäsa, ktorý už viac 
ako rok čelí nestabilite a likvidačným cenám.  
 

Ďalší krok ministra Vlčana k očiste agrorezortu 

22. február 2022 

MPRV SR zverejnilo Výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na 
predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2022. 
 

 

Zmena vo vedení štátneho podniku LESY SR 

18. február 2022 

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan poveril riadením štátneho podniku LESY Slovenskej republiky 
Mateja Vigodu.  
  

Rozbili sme gang, ktorý obchodoval s certifikátmi na export tovaru 

17. február 2022 

Nekompromisný boj s korupciou, ku ktorému sa po februárových voľbách 2020 zaviazala vláda SR, pri-
náša najnovšie výsledky aj v agrorezorte. MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana sa v spolu-
práci s novým vedením ÚKSÚP a orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) podarilo odhaliť organizo-
vanú zločineckú skupinu, ktorá roky profitovala na obchodovaní s certifikátmi potrebnými na vývoz bio-
logického tovaru do krajín mimo EÚ.  
 

Okrúhly stôl s europoslancami o budúcnosti slovenského poľnohospodárstva v EÚ únii 
15. február 2022 

MPRV SR usporiadalo okrúhly stôl so slovenskými europoslancami, aby s nimi diskutovalo o budúcnosti 
slovenského poľnohospodárstva a priblížilo im opatrenia Strategického plánu (SP) Spoločnej poľnohos-
podárskej politiky (SPP) na roky 2023 – 2027. Europoslanci dostali informácie o nastavení a cieľoch eko-

schém, podpore malých a mladých farmárov a podpore chovateľov hovädzieho dobytka a producentov 
mlieka.  

https://www.mpsr.sk/dobre-spravy-k-agro-vyzvam-4-1-a-4-2/52---17533/
https://www.mpsr.sk/zasobovanie-potravinami-na-slovensku-je-plynule/52---17532/
https://www.mpsr.sk/ministri-opat-preskumali-moznosti-podpory-pre-sektor-bravcoveho-masa-venovali-sa-aj-obchodu-a-podmienkam-pre-dovozy/52---17528/
https://www.mpsr.sk/ministri-opat-preskumali-moznosti-podpory-pre-sektor-bravcoveho-masa-venovali-sa-aj-obchodu-a-podmienkam-pre-dovozy/52---17528/
https://www.mpsr.sk/dalsi-krok-ministra-vlcana-k-ociste-agrorezortu/52---17525/
https://www.mpsr.sk/aktualne/vyzva-ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-na-predkladanie-ziadosti-o-udelenie-povolenia-na-novu-vysadbu-vinica-na-rok-2022/17491/
https://www.mpsr.sk/aktualne/vyzva-ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-na-predkladanie-ziadosti-o-udelenie-povolenia-na-novu-vysadbu-vinica-na-rok-2022/17491/
https://www.mpsr.sk/zmena-vo-vedeni-statneho-podniku-lesy-sr/52---17520/
https://www.mpsr.sk/rozbili-sme-gang-ktory-obchodoval-s-certifikatmi-na-export-tovaru/52---17517/
https://www.mpsr.sk/okruhly-stol-s-europoslancami-o-buducnosti-slovenskeho-polnohospodarstva-v-europskej-unii/52---17512/


OZNAMY PPA  
Usmernenie MPRV SR   
č. 4692/2022-640 k na-
riadeniu vlády SR                  
č. 342/2014 Z. z. 
25. 2. 2022 

Usmernenie, ktorým sa usta-
novujú pravidlá poskytovania 
podpory v poľnohospodárstve 
v súvislosti so schémami od-
delených priamych platieb, 
ktoré nadobúda účinnosť dňa 
28. februára 2022.  

Kozef Kiss: Oslovíme 
Úrad pre verejné obsta-
rávanie a Centrálny koor-
dinačný orgán 

24. 2. 2022 

Na dnešnom pracovnom 
stretnutí zástupcov Miestnych 
akčných skupín (MAS), Sloven-
skej poľnohospodárskej 
a potravinovej komory (SPPK) 

s vedením Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry (PPA) 
a zástupcov Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vi-

dieka SR (MPRV SR) sa prí-

tomní venovali téme uplatňo-
vania Usmernenia PPA č. 
8/2017 k obstarávaniu tova-
rov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 
– 2020.  

Výzva na predkladanie 
žiadostí o aktiváciu konta 
v DataCentre pre posky-
tovateľa služby pre pod-
porné opatrenia  

21. 2. 2022 

PPA oznamuje poskytovate-

ľom služby, že zverejnila    
Výzvu na predkladanie žiados-
tí o aktiváciu konta 
v DataCentre.    

PPA poslala poľnohospo-
dárom 423 miliónov Eur 
v rámci priamych platieb  
18. 2. 2022 

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

mer 423 miliónov EUR 

z objemu 551 miliónov 

EUR. PPA zaslala k dnešnému 
dňu 16 751 rozhodnu-

tí k žiadostiam o jednotnú 
platbu na plochu v rámci pria-
mych platieb poľnohospodá-

rom (JŽ), čo je 94 % zo všet-

kých žiadostí.  

Chovatelia môžu posielať 
žiadosti o doplnkovú 
vnútroštátnu platbu na 
dobytčie jednotky 

11. 2. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) oznamuje žia-
dateľom, že môžu predkladať 
žiadosti o doplnkovú vnútroš-
tátnu platbu na dobytčie jed-
notky na rok 2022.  

Výzvou 4.1 podporíme  
malých farmárov - môžu 
žiadať  podporu aj do     
80 tisíc Eur 
11. 2. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) zverejnila     
31. januára 2022 na svojej we-
bovej stránke Výzvu               

č. 52/PRV/2020 podopatrenie 
4.1., ktorá dáva poľnohospo-
dárom získať finančné pro-
striedky vo výške 110 miliónov 
EUR. Žiadatelia môžu podávať 
svoje žiadosti o nenávratný 
f i n a n č n ý  p r í s p e v o k 
v termíne od 1. 3. 2022        

do 31. 5. 2022.  

Zverejnenie formulárov  
k predkladaniu žiadostí     
o doplnkovú vnútroštát-
nu platbu na dobytčie 
jednotky pre rok 2022  
vo formáte PDF 

9. 2. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra pripravila formuláre 
k výzve na predkladanie žia-
dostí o doplnkovú vnútroštát-
nu platbu na dobytčie jednot-
ky pre r. 2022 aj vo formáte 
PDF. Žiadatelia, ktorí majú 
staršie verzie MS Office, alebo 
disponujú len voľne dostup-
ným Office, môžu korektne 
vytlačiť a prípadne aj elektro-
nicky vyplniť tieto formuláre.  
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AKTUALITY MPRV SR—pokračovanie 

Vláda schválila dokument národného významu 

10. február 2022 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky (SPP) na roky 2023—2027. Komplexný materiál zohľadňuje všetky vytýčené priority na pod-
poru udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v Slo-
venskej republike do konca desaťročia.  
 

 

Usmernenie k registrácii zvierat bez známeho pôvodu 

10. február 2022  
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 
písm. a) a písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) usmerňuje regionálne veterinárne a potravinové ... 

https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-mprv-sr--4692-2022-640-k-nariadeniu-vldy-sr--342-2014-z-z/11337
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-mprv-sr--4692-2022-640-k-nariadeniu-vldy-sr--342-2014-z-z/11337
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-mprv-sr--4692-2022-640-k-nariadeniu-vldy-sr--342-2014-z-z/11337
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-mprv-sr--4692-2022-640-k-nariadeniu-vldy-sr--342-2014-z-z/11337
https://www.apa.sk/aktuality/jozef-kiss-oslovme-rad-pre-verejn-obstarvanie-a-centrlny-koordinan-orgn/11335
https://www.apa.sk/aktuality/jozef-kiss-oslovme-rad-pre-verejn-obstarvanie-a-centrlny-koordinan-orgn/11335
https://www.apa.sk/aktuality/jozef-kiss-oslovme-rad-pre-verejn-obstarvanie-a-centrlny-koordinan-orgn/11335
https://www.apa.sk/aktuality/jozef-kiss-oslovme-rad-pre-verejn-obstarvanie-a-centrlny-koordinan-orgn/11335
https://www.apa.sk/aktuality/vzva--4-1-je-zverejnen-ponohospodri-sa-u-mu-prihlasova/11317
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-aktivciu-konta-v-datacentre-pre-poskytovatea-sluby-pre-podporn-opatrenia/11330
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-aktivciu-konta-v-datacentre-pre-poskytovatea-sluby-pre-podporn-opatrenia/11330
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-aktivciu-konta-v-datacentre-pre-poskytovatea-sluby-pre-podporn-opatrenia/11330
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-aktivciu-konta-v-datacentre-pre-poskytovatea-sluby-pre-podporn-opatrenia/11330
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-aktivciu-konta-v-datacentre-pre-poskytovatea-sluby-pre-podporn-opatrenia/11330
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-poslala-ponohospodrom-423-milinov-eur-v-rmci-priamych-platieb/11329
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-poslala-ponohospodrom-423-milinov-eur-v-rmci-priamych-platieb/11329
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-poslala-ponohospodrom-423-milinov-eur-v-rmci-priamych-platieb/11329
https://www.apa.sk/aktuality/chovatelia-mu-posiela-iadosti-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky/11324
https://www.apa.sk/aktuality/chovatelia-mu-posiela-iadosti-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky/11324
https://www.apa.sk/aktuality/chovatelia-mu-posiela-iadosti-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky/11324
https://www.apa.sk/aktuality/chovatelia-mu-posiela-iadosti-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky/11324
https://www.apa.sk/aktuality/vzvou-4-1-podporme-malch-farmrov-mu-iada-podporu-aj-do-80-tisc-eur/11323
https://www.apa.sk/aktuality/vzvou-4-1-podporme-malch-farmrov-mu-iada-podporu-aj-do-80-tisc-eur/11323
https://www.apa.sk/aktuality/vzvou-4-1-podporme-malch-farmrov-mu-iada-podporu-aj-do-80-tisc-eur/11323
https://www.apa.sk/aktuality/vzvou-4-1-podporme-malch-farmrov-mu-iada-podporu-aj-do-80-tisc-eur/11323
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formulrov-k-predkladaniu-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2022-vo-formte-pdf/11322
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formulrov-k-predkladaniu-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2022-vo-formte-pdf/11322
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formulrov-k-predkladaniu-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2022-vo-formte-pdf/11322
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formulrov-k-predkladaniu-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2022-vo-formte-pdf/11322
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formulrov-k-predkladaniu-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2022-vo-formte-pdf/11322
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formulrov-k-predkladaniu-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2022-vo-formte-pdf/11322
https://www.mpsr.sk/vlada-schvalila-dokument-narodneho-vyznamu/52---17505/
https://www.mpsr.sk/usmernenie-k-registracii-zvierat-bez-znameho-povodu/52---17504/


 

Cieľom projektu bola rekonštrukcia        
a revitalizácia verejného priestranstva – 
obecného cintorína a okolia Domu ná-
deje v obci Porúbka. Realizáciou projek-
tu došlo k revitalizácii obecného cintorí-
na a okolia Domu nádeje ako verejného 
priestranstva obce a rekonštrukcii jeho 
technických prvkov. Uskutočnila sa vý-
sadba 78 ks zelene (stromov, krov           
a trvaliek). 

Plocha obecného cintorína nebola          
v celku oplotená a jestvujúce oplotenie 
vo forme pletiva bolo zastaralé a poško-
dené.  Bolo potrebné umiestniť podhra-
bovú dosku pod nové oplotenie z pop-
lastovaného zváraného pletiva a usku-
točniť terénne úpravy. V areáli chýbalo 
miesto na sedenie, bolo nutné v ňom 
zrekonštruovať tri schodiská k hrobo-
vým miesta, osadiť smetný kôš a zrevi-
talizovať zelené plochy výsadbou trva-
liek, ktoré vytvorili okrasnú skalku pri 
vstupe do Domu nádeje. Výsadbou pô-
dokryvných rastlín bol spevnený svah za 
Domom nádeje. Celková plocha rekon-
štruovaného verejného priestranstva 
bola  3 794 m².  
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Modernizácia cintorí-
na a okolia Domu ná-
deje v obci Porúbka 

 

Opatrenie 7 / Podopatrenie 
7.2 / Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozmerov 
vrátane investícií do energie   
z obnoviteľných zdrojov           
a úspor energie - Investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozmerov   
 

 

Miesto: Prešovský kraj, SR, 
okres Bardejov, obec Porúbka 

 

Žiadateľ:  obec Porúbka 

 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
24 598,80 € 

 

Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020  

    Viac o projekte nájdete tu. 

Fotografia po realizácii projektu 

Zdroj: obec Porúbka 
Fotografia pred realizáciou projektu  
Zdroj: obec Porúbka 

Fotografia po realizácii projektu 

Zdroj: obec Porúbka 

Fotografia po realizácii projektu 

Zdroj: obec Porúbka 

Fotografia pred realizáciou projektu  
Zdroj: obec Porúbka 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2327


Poradcovia zohrávajú kľúčovú úlohu 

v dobre fungujúcom poľnohospo-

dárskom znalostnom a inovačnom 

systéme (AKIS), v ktorom sú ino-

vatívne riešenia spoluvytvárané, 

široko zdieľané a používajú ich 

poľnohospodári, lesníci, vidiecke 

komunity, výskumníci a iní aktéri      

v inovačnom ekosystéme. V slovin- 

skom poradenskom systéme 

úspešne spolupracujú dôveryhodní 

poľnohospodárski poradcovia so 

špecializovanými poradcami s cie -

ľom maximalizovať výmenu ve-

domostí a ponúkať široké a ešte 

kompetentnejšie spektrum pora-

denskej podpory.  

V Slovinsku je poľnohospodárska 

poradenská služba verejným or-

gánom v rámci Poľnohospodárskej   

a lesníckej komory. S 315 poradcami 

podporuje všetky typy farmárov       

v celej krajine so širokou škálou por-

adenstva. Slovinská poradenská 

podpora je rozdelená do troch úrov-

ní: dôveryhodní terénni poradcovia, 

špecializovaní poradcovia a koordi-

nujúci poradcovia. Spoločnou 

prácou vyťažia maximum z ve-

domostí, ktoré sú k dispozícii             

a budujú efektívne toky znalostí       

a inovácií.” 

Anton Jagodič, poradca Poľnohospo-

dárskej a lesníckej komory, vysvetľu-

je: „Naši terénni poradcovia majú už 

vybudované dobré vzťahy s farmár-

mi. Dôvera je výborným základom 

pre výmenu vedomostí. Poradcovia 

poskytujú svojim klientom rady na 

mieru, aby ich podporili pri ich 

každodenných úlohách na farme      

a rozvoji farmy, vrátane informácií   

o zlepšovaní pôdy, ekologickom 

poľnohospodárstve, ochrane proti 

škodcom alebo agroenvironmentál-

nych opatreniach.” 

Keď terénni poradcovia potrebujú 

hlbšie znalosti, môžu sa obrátiť na 

špecializovaných poradcov, ktorí sú 

dobre prepojení s výskumníkmi, 

národnými sieťami SPP, odborníkmi 

z verejných služieb a inými porad-

cami. Títo špecializovaní poradcovia 

riadia expertné skupiny, v ktorých sa 

stretávajú výskumní pracovníci, 

príslušní odborníci a iní poradcovia.  

 

Databázu 
všetkých EIP 
inšpirácií 
dostupných 
v slovenčine 
nájdete tu . 
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Poradcovia  AKIS v Slovinsku  
Nová SPP zaisťuje silnejšie spojenia AKIS pre zabezpečenie kompetentnejších poradcov 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

    Viac o projekte nájdete tu. 

https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3510

