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 NSRV SR AKO KONTAKTNÉ MIESTO PRE  
INFORMÁCIE O DIANÍ V OBLASTI  

ROZVOJI VIDIEKA 
Na webovej stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR nájdete informácie 
nielen o samotnej NSRV a ARVI. Používatelia majú možnosť dozvedieť sa  
o pripravovaných aktivitách a podujatiach centrálnej jednotky 
a regionálnych antén cez Kalendár akcií. V sekcii INFO môžu návštevníci 
nájsť  súhrn aktuálnych informácií, spravodajské formáty Newsletter NSRV 
SR, Spravodajca NSRV SR či získať poznatky z tematicky zameraných publi-
kácií či videí. V Databáze zrealizovaných projektov zdieľame informácie  
o implementovaných projektoch v našich podmienkach a tiež pomocou sek-
cie EIP šírime príklady inovácií aplikovaných v krajinách EÚ. Prístup zdola 
nahor podporujeme šírením informácií v sekcii LEADER/CLLD dôležitých pre 
schválené Miestne akčné skupiny. Navštívte www.nsrv.sk a zistite oveľa viac.  

Newsletter 
Národnej siete rozvoja vidieka SR 

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://nsrv.sk/?pl=17
https://nsrv.sk/?pl=60
https://nsrv.sk/index.php?pl=58
https://nsrv.sk/?pl=78
https://nsrv.sk/?pl=78
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://nsrv.sk/?pl=23
https://nsrv.sk/?pl=23
https://nsrv.sk/?pl=87
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=91
http://www.nsrv.sk/
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2572


 

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR 
27 OKTÓBER 2021  
Odborná exkurzia 
„Zlepšenie životaschop-
nosti lesa“ 
 
NSRV SR pre Banskobys-
trický kraj Vás pozýva na 
Odbornú exkurziu, ktorá 
bude zameraná na opatre-
nie 8 PRV SR 2014 - 2022 a 
uskutoční sa v priestoroch 
Lesy SR, Odštepný závod 
Slovenská Ľupča. 

Pozvánka s programom  

 

  
 

 

Agentúra  pre rozvoj vidieka (ARVI) ozna-
muje záujemcom o zamestnanie, že od de-
cembra 2021 má záujem obsadiť voľné pra-
covné miesto s názvom Referent pre Pro-
gram rozvoja vidieka.  

Všetky vyžiadané dokumenty (ako je žia-
dosť,  Životopis, certifikáty a pod.) prosím 
posielajte v elektronickej podobe v zahes-
lovanom dokumente na email   
arvi@arvi.sk.  Heslo pre otvorenie doku-
mentu pošlite na telefónne číslo 0915 701 
076.  

Termín na zasielanie podkladov do výbero-
vého konania: 15. 11. 2021  

 

Pracovná pozícia - informácie   

 NSRV SR HĽADÁ  
KOLEGU/KOLEGYŇU 

ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ 

Sledujte aj ďalšie pripravované aktivity NSRV SR 

Bioeconomy Cluster otvoril výzvu  
Bioeconomy Cluster spúšťa výzvu na podporu malých inovatívnych projektov 
v oblasti biohospodárstva. Ide napríklad o poľnohospodárstvo, potravinárstvo, 
lesné  hospodárstvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru,  produkciu papiera  
a celulózy, drevospracujúci a nábytkársky priemysel, stavebníctvo, biotechnolo-
gické a časť chemických a energetických odvetví, využívajúcich obnoviteľné bio-
logické zdroje. Uchádzači o grant môžu financie využiť na prípravu, vývoj inova-
tívnych riešení, návrhov prototypov a demonštračných modelov. Okrem toho ich 
môžu investovať do výskumu, vývoja, realizácie experimentálnych prác i ochranu 
duševného vlastníctva.  Ak máte záujem o príspevok vo výške 2000 Eur neváhaj-
te a podajte žiadosť do 15. 11. 2021.  

Viac informácií nájdete TU 

 

EIP— AGRI Newsetter  
NSRV SR pre Vás prekladá Newsletter EIP 
– AGRI o pôdohospodárstve a inováciách. 

 Na stiahnutie dostupný TU 

28 OKTÓBER 2021  
Implementácia stratégii 
CLLD  v rámci PRV SR 2014 
- 2022 a IROP  
 
Národná sieť rozvoja vidieka 
SR pozýva MAS na vzdeláva-
ciu aktivitu Implementácia 
stratégie CLLD  v rámci PRV 
SR 2014 - 2022 a IROP, kto-
rá sa uskutoční online pro-
stredníctvom aplikácie 
Zoom .   

Pozvánka s programom  

NOVEMBER 
2021 
- Podpora na investície 
do poľnohospodár-
skych podnikov – podo-
patrenie 4.1 (BA kraj ) 

- Stretnutie TPS pre 
MAS BB kraja  

- Pozemkové  úpravy  
v kontexte PRV SR 
2014 – 2022 (PO kraj) 

https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2575
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2575
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2575
https://www.nsrv.sk/download.php?3412
https://www.nsrv.sk/download.php?3395
http://nsrv.sk/?pl=18&article=2410
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
https://bioeconomycluster-opencall.fundingbox.com/
https://www.nsrv.sk/download.php?3413
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2572
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2572
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2572
https://www.nsrv.sk/download.php?3408


 

 

Slovenská pôda je naším národným bohatstvom, ktoré musíme chrániť 

19 október 2021  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo návrh 
novely zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych po-
zemkov. Bezprostredným podnetom pre túto iniciatívu bol postup maďarskej vlá-
dy, ktorá založila štátny kapitálový fond, ktorý mal byť používaný výlučne na ná-
kup poľnohospodárskej pôdy v susedných štátoch.  

 

Revolučná zmena manažmentu vody v krajine 

18 október 2021  

Odvodňovacie kanály budú po novom prispievať k zvýšeniu zásob vody na po-
liach. Dlhé roky slúžiace odvodňovacie sústavy v poľnohospodárskej krajine získa-
vajú novú funkciu. Budú zvyšovať zásoby vody pre poľnohospodárov. MPRV SR 
spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňova-
cích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách.   

Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne obhájila akreditáciu 

15 október 2021  

PPA úspešne obhájila akreditáciu a splnila všetky požiadavky na plnohodnotné  
poskytovanie podpôr poľnohospodárom. MPRV SR potvrdilo, že pod vedením  
generálneho riaditeľa Jozefa Kissa boli splnené všetky podmienky a PPA sa môže 
zaradiť medzi rešpektované európske inštitúcie podobného zamerania.  

 

Slovenský pozemkový fond má nového generálneho riaditeľa 

14 október 2021  

Od 1. novembra 2021 bude Slovenský pozemkový fond (SPF) riadiť Ján Marosz. 
Návrh ministra Samuela Vlčana na jeho vymenovanie do funkcie na dnešnom ro-
kovaní schválila Vláda SR.   

Minister Vlčan počas Rady ministrov AGRIFISH v Luxemburgu informoval  
o napĺňaní akčného plánu PPA 
13 október 2021  

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan sa zúčastnil zasad-
nutia Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ v Luxemburgu. Informo-
val o krokoch rezortu v rámci prípravy národného strategického plánu, na základe 
ktorého budú vyplácané prostriedky poľnohospodárom od roku 2023.  

 

Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4 + 4 v Budapešti 
11 október 2021  

Proces prijatia strategických plánov SPP a udržateľné potravinové systémy s dôra-
zom na ich digitálnu transformáciu a výzvy súvisiace s plytvaním potravín, boli 
hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, 
Chorvátska, Bulharska a Rumunska, ktorá sa uskutočnila dňa 8. 10. v Budapešti.  

AKTUALITY MPRV SR 

https://www.mpsr.sk/slovenska-poda-je-nasim-narodnym-bohatstvom-ktore-musime-chranit/52---17225/
https://www.mpsr.sk/revolucna-zmena-manazmentu-vody-v-krajine/52---17216/
https://www.mpsr.sk/podohospodarska-platobna-agentura-uspesne-obhajila-akreditaciu/52---17208/
https://www.mpsr.sk/slovensky-pozemkovy-fond-ma-noveho-generalneho-riaditela/52---17203/
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-pocas-rady-ministrov-agrifish-v-luxemburgu-informoval-o-naplnani-akcneho-planu-ppa/52---17197/
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-pocas-rady-ministrov-agrifish-v-luxemburgu-informoval-o-naplnani-akcneho-planu-ppa/52---17197/
https://www.mpsr.sk/zasadnutie-ministrov-polnohospodarstva-v4-4-v-budapesti/52---17192/


 OZNAMY PPA 

Výzva na predkladanie  
žiadostí o poskytnutie mini-
málnej pomoci na účasť 
spracovateľa na výstave 
15 október 2021  

PPA oznamuje žiadateľom, že 
zverejnila Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie minimál-
nej pomoci na účasť spracovateľa 
na výstave v zmysle Schémy mi-
nimálnej pomoci č. DM – 
25/2021.  Výzva je otvorená od 
18. októbra 2021 do 08. novem-
bra 2021.  

Viac informácií 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 
Hovoriace gaštany  

Ben Operačná skupina z Ta-
lianska vyvíja nové techniky 
monitorovania gaštanov 
vzhľadom k uhlíkovej rovno-
váhe a zdravému vývoju stro-
mov na produkciu dreva alebo 
ovocia. Projekt testuje techni-
ky pre obnovu gaštana a hod-
notí uhlíkovú stopu rôznych 
metód hospodárenie s gaštan-
mi z hľadiska fixácie uhlíka  
a sekvestrácie v systéme pôda-
rastlina, využitia vody a krajin-
nej pokrývky. Pre monitoro-
vanie je využívaný inovatívny 
systém TreeTalker®, ktorý 
zhromažďuje údaje priamo zo 
stromov.  

V Roberto Ranieri z vedúceho 

projektu Open Fields (MSP) 

hovorí: „Vo väčšine talianskych 

Apenín prechádzajú gaštanové 

háje v súčasnej dobe procesom 

naturalizácie a vyvíjajú sa do 

zmiešaných lesov, avšak so stá-

le významným počtom  

z Castanea sativa Mill. (gaštan 

jedlý).” Hájom v súčasnosti 

chýbajú potrebné štrukturálne 

charakteristiky pre tradičnú 

produkciu ovocia, „ale v súčas-

nosti sú stále viac uznávané na 

miestnej úrovni ako dôležitý 

zdroj pre horské hospodárstvo 

a ako charakteristický prvok 

krajiny a tradície,” pokračuje 

Ranieri. I keď obnova gaštano-

vých hájov prebieha, je potreb-

né viesť hospodárenie tak, aby 

zaisťovalo zdravé stromy a bol 

vyvážený vplyv na životné pro-

stredie. Operačná skupina 

„Hovoriace gaštany” preto pod-

poruje tento proces vývojom 

monitorovacích nástrojov s cie-

ľom uľahčenia udržateľného 

návratu k pestovaniu jedlých 

gaštanov v tejto a ďalších vhod-

ných oblastiach.  

Viac informácií nájdete TU  

Zástupcovia obchodníkov 
sa odmietli zúčastniť na 
stretnutí o rastúcich  
cenách potravín 

06 október 2021  

V súvislosti s rastúcimi vstupný-
mi nákladmi potravinovej výro-
by a so zdražovaním potravín  
v obchodoch, zvolalo Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPRV SR) stretnutie 
so zástupcami potravinárskych 
zväzov a obchodných reťazcov. 
Oslovené združenia však  
odmietli navrhovaný formát 
stretnutia s tým, že dohody o vý-
kupných cenách potravín sú ve-
cou bilaterálnych rokovaní me-
dzi producentmi a odberateľmi.  

Indikatívny harmonogram 
výziev PRV SR 2014 — 2020 
na rok 2021 – aktualizácia  
č. 2 
06 október 2021  

Sekcia rozvoja vidieka, priamych 
platieb a Rybného hospodárstva 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 
zverejnil Indikatívny harmono-
gram výziev PRV SR 2014 - 2020 
na rok 2021 – aktualizácia č. 2. 

Dokument na stiahnutie: 

  Indikatívny harmonogram  
výziev PRV SR 2014 - 2020 
na rok 2021 – aktualizácia 
č.2  

 

AKTUALITY MPRV SR 

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-minimlnej-pomoci-na-as-spracovatea-na-vstave/11150
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-minimlnej-pomoci-na-as-spracovatea-na-vstave/11150
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-minimlnej-pomoci-na-as-spracovatea-na-vstave/11150
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-minimlnej-pomoci-na-as-spracovatea-na-vstave/11150
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-minimlnej-pomoci-na-as-spracovatea-na-vstave/11150
https://www.nsrv.sk/download.php?3405
https://www.mpsr.sk/zastupcovia-obchodnikov-sa-odmietli-zucastnit-na-stretnuti-o-rastucich-cenach-potravin/52---17182/
https://www.mpsr.sk/zastupcovia-obchodnikov-sa-odmietli-zucastnit-na-stretnuti-o-rastucich-cenach-potravin/52---17182/
https://www.mpsr.sk/zastupcovia-obchodnikov-sa-odmietli-zucastnit-na-stretnuti-o-rastucich-cenach-potravin/52---17182/
https://www.mpsr.sk/zastupcovia-obchodnikov-sa-odmietli-zucastnit-na-stretnuti-o-rastucich-cenach-potravin/52---17182/
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20901
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20901
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20901
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20901


Predmetom predkladaného projek-

tu bola modernizácia existujúceho 

fóliovníka doplnením technológie 

na pestovanie zeleniny v NFT sys-

téme  a obstaranie technologického 

vybavenia potrebného na komplet-

né doplnenie danej technológie. 

Technologické vybavenie, ktoré 

bolo obstarané v rámci projektu, 

pozostáva z častí: zariadenie na od-

stránenie Mn a HCO3 zo závlaho-

vej vody, poloautomatická plnička 

kontajnerov pre napĺňanie substrá-

tom, prídavné zariadenie k plničke 

kontajnerov, vákuová sejačka do 

táciek, pestovateľské žľaby na hyd-

roponické pestovanie či závlahové 

rúry s mikrozávlahou. Hlavným 

cieľom projektu bolo zvýšiť konku-

rencieschopnosti spoločnosti 

SCHETELIG CE s.r.o. modernizá-

ciou už existujúceho fóliovníka po-

mocou zavedenia novej inovatívnej 

technológie na pestovanie zeleniny. 

Ďalšie špecifické ciele boli naplne-

né v súlade s cieľom daného opat-

renia programu rozvoja vidieka. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Zavedenie inovatív-
nej technológie na 
pestovanie zeleni-
ny v NFT systéme  
v spoločnosti 
SCHETELIG CE s.r.o. 
 
Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.1 / Oblasť  1. Špeciálna 
rastlinná výroba  
  
Miesto: Nitriansky kraj, 
okres Šaľa, obec Dlhá nad 
Váhom 
 
Žiadateľ:  SCHETELIG CE 
s.r.o. 
 
Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   
39 948 € 

Viac o projekte nájdete tu 

Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: SCHETELIG CE s.r.o. 

Fotografia po realizácii projektu,  

Zdroj: SCHETELIG CE s.r.o. 

Fotografia po realizácii projektu,  

Zdroj: SCHETELIG CE s.r.o. 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2167

