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Absolútnym víťazom súťa-
že Najkrajšia fotografia  
z územia MAS 2021 sa stá-
va fotografia s názvom 
"Tradičná slovenská rodina 
NP Muránska planina".  
Autorka: Dáška Ondruško-
vá, Partnerstvo Muránska 
planina – Čierny Hron.  
Do hlasovania sa počas 
podujatia Tradície sloven-
ského vidieka zapojilo 350 
návštevníkov. Absolútny 
víťaz získal 98 hlasov. 

Odovzdávanie ocenení bude prebiehať počas 
plánovaného školenia pre MAS v septembri 
2021, pripadne počas iného regionálneho po-

dujatia. Všetky víťazné fotografie môžete nájsť 
tu.   
Víťazom srdečne gratulujeme! 

Poznáme absolútneho víťaza  
súťaže ,,Najkrajšia fotografia z územia 

MAS 2021“  

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/index.php?pl=18&article=2509&fbclid=IwAR0ssAXbkCRrrxhd6TpZvDkvNHN-l78QNu5A40VLHTeJtb9AwWC_SkC_PBM
https://www.nsrv.sk/download.php?3354


 

 

 KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

26 august 2021  
Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 
2020 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Brati-
slavský kraj Vás pozýva na aktivi-
tu Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 
2020. 

Termín a miesto konania: 26. 08. 2021, 
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Šenkvice 

Pozvánka s programom 

28 august 2021  
Dožinky v Dolnej Žďani 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre 
Banskobystrický kraj Vás pozýva na 
Dožinky v Dolnej Žďani, kde bude pre-
zentovať svoju činnosť a PRV SR 2014 - 
2020.  

Termín a čas konania 28. 08. 2021 13:00 
– 20:00 hod. Miesto:  Dolná Žďaňa, okr. 
Žiar nad Hronom 

Pozvánka s programom 

28 - 29 august 2021  
Levická vínna špacírka 2021 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre 
Nitriansky kraj Vás pozýva na aktivi-
tu:  Levická vínna špacírka 2021.   

Termín a miesto:  28. – 29. augusta 
2021, Levice 

Pozvánka s programom 

AKTUALITY MPRV SR 

 

 

Minister Vlčan predloží na roko-
vanie vlády meno kandidáta na 
riaditeľa SPF                                          
23. 08. 2021 

V MPRV SR sa dňa 23. 08. 2021 uskutočnil 
výberový pohovor na funkciu generálneho 
riaditeľa Slovenského pozemkového fondu 
(GR SPF). Na základe výsledkov výberového 
pohovoru odporučila výberová komisia mi-
nistrovi Samuelovi Vlčanovi predložiť na 
rokovanie Vlády SR návrh na vymenovanie 
najúspešnejšieho kandidáta.  

Minister Samuel Vlčan otvoril 
poľnohospodársku výstavu Tradí-
cie slovenského vidieka  

19. 08. 2021  

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š. p. 
hostilo výstavu živočíšnej výroby a tradícií 
 v poľnohospodárstve. Tento krát išlo 

 o menšiu verziu tradičnej agrovýstavy, kto-
rá sa pre pandémiu minulý rok vôbec neus-
kutočnila.  

 

ÚKSUP bude mať  nové vedenie   
13. 08. 2021 

Na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom 
ústave poľnohospodárskom (ÚKSUP) pri-
chádza k personálnej zmene. Minister 
MPRV SR Samuel Vlčan odvolal z vedenia 
Ing. Janu Vargovú, PhD., ktorej poďakoval za 
doterajšiu prácu a zároveň vymenoval na 
túto pozíciu PhDr. Jána Berceliho.  

 

O novom generálnom riaditeľovi 
SPF sa rozhodne ešte v auguste  
12. 08. 2021 

MPRV SR vyhlásilo ešte v júli výberový po-
hovor na funkciu generálneho riaditeľa SPF. 
Výberový pohovor sa uskutoční ešte tento 
mesiac a následne bude o návrhu na vyme-
novanie rozhodovať  Vláda SR.  

07 september 2021  
Podmienky poskytnutia príspevku podo-
patrenie 6.1 a podopatrenie 6.3 

NSRV SR Vás pozýva na vzdelávaciu 
aktivitu, ktorá sa uskutoční 7. 9. 
2021, 9.00 – 11.00 hod. online, pro-
stredníctvom aplikácie Zoom. 
V prípade záujmu je potrebné regis-
trovať sa najneskôr do 3. 9. 2021 do 
10:00 hod. prostredníctvom regis-
tračného formulár, ktorý nájdete TU.  

Pozvánka s programom 

14 september 2021  
Odborná exkurzia zameraná na prezentáciu projektov realizovaných s podpo-
rou vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

NSRV SR Vás pozýva na odbornú exkurziu zameranú na prezentáciu projektov 
realizovaných s podporou vybraných podopatrení Programu PRV SR  
2014—2020, dňa 14.9.2021. Počas odbornej exkurzie budete mať možnosť pria-
mo sa stretnúť a porozprávať s farmármi, producentmi, mladými poľnohospo-
dármi, ochutnať regionálne produkty a navštívime i agroturistické zariadenie 
a vonkajšiu jazdiareň pre kone. V prípade záujmu je potrebné registrovať sa 
najneskôr do 9.9.2021 do 12:00 hod. e-mailom na srankova@arvi.sk.  

Pozvánka s programom 

Prihláška 

https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2526
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2526
https://www.nsrv.sk/download.php?3356
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2525
https://www.nsrv.sk/download.php?3355
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2527
https://www.nsrv.sk/download.php?3358
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-predlozi-na-rokovanie-vlady-meno-kandidata-na-riaditela-spf/52---17091/
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-predlozi-na-rokovanie-vlady-meno-kandidata-na-riaditela-spf/52---17091/
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-predlozi-na-rokovanie-vlady-meno-kandidata-na-riaditela-spf/52---17091/
https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-otvoril-polnohospodarsku-vystavu-tradicie-slovenskeho-vidieka/52---17085/
https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-otvoril-polnohospodarsku-vystavu-tradicie-slovenskeho-vidieka/52---17085/
https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-otvoril-polnohospodarsku-vystavu-tradicie-slovenskeho-vidieka/52---17085/
https://www.mpsr.sk/uksup-bude-mat-nove-vedenie/52---17065/
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https://www.nsrv.sk/download.php?3362
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2528
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2528
https://www.nsrv.sk/download.php?3360
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Hlavným predmetom projektu bol roz-
voj poľnohospodárskej prvovýroby  
a následné zabezpečenie predaja poľno-
hospodárskych produktov formou 
„predaja z dvora“.  Oprávnenými ko-
moditami, zadefinovanými v podnika-
teľskom pláne boli hydina - chov a pre-
daj brojlerov a včelstvá - úle - chov 
včiel (výroba a predaj medu). Hlavnými 
cieľ mi projektu bolo s pomocou nená-
vratného finančného príspevku založiť  
a udržať  poľnohospodársky podnik  
s výrobným zameraním na  živočíšnu  
výrobu – chov hydiny a včelárstvo  
a dosiahnuť výrobný potenciál, meraný 
hodnotou štandardného výstupu pre 
jednotlivé komodity, zadefinované  
v podnikateľskom pláne. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Hospodárenie 
na Farme MENI 
 

Opatrenie 6 / Podopatrenie 
6.1 / Pomoc na začatie pod-
nikateľskej činnosti pre mla-
dých poľnohospodárov  
  
Miesto: Banskobystrický 
kraj, Rimavská Sobota 

 

Žiadateľ:  Eva Babičová Mgr. 
 

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

 

Viac informácií nájdete TU        

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Mgr. Eva Babičová  

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: DH Landscape Invest, s.r.o. 

Fotografie po realizácii projektu, 
Zdroj: Mgr. Eva Babičová  

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Mgr. Eva Babičová  

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Mgr. Eva Babičová  

Výzva na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie štátnej 
pomoci vo forme úľav na en-
vironmentálnych daniach 
(ZELENÁ NAFTA 2021) 

12. 08. 2021 

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila 
Výzvu na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie štátnej pomoci vo forme úľav 
na environmentálnych daniach v zmys-
le Schémy štátnej pomoci  
č.  SA.62978.  

Výzva je otvorená od 16. augusta 2021 
do 17. septembra  

Čítajte viac informácií  

Schvaľovanie žiadostí o do-
plnkovú vnútroštátnu platbu 
na dobytčie jednotky pre rok 
2021 

12. 08. 2021 

PPA dňa 30. 07. 2021 začala schvaľova-
nie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu 
platbu na dobytčie jednotky pre rok 
2021.  

Čítajte viac informácií  

OZNAMY PPA 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2147
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030
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https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030
https://www.apa.sk/aktuality/schvaovanie-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2021/11029
https://www.apa.sk/aktuality/schvaovanie-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2021/11029
https://www.apa.sk/aktuality/schvaovanie-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2021/11029
https://www.apa.sk/aktuality/schvaovanie-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2021/11029
https://www.apa.sk/aktuality/schvaovanie-iadost-o-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-rok-2021/11029


 

 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Inteligentné snímače určené 
na lepšie pochopenie rastu 

rastlín  

Pomáhať poľnohospodárom vy-
rábať viac s menším počtom 
vstupov – Projekt ANTARES  
financovaný EÚ vyvíja inteli-
gentné snímače a technológie 
veľkých dát, ktoré by mohli po-
môcť poľnohospodárom vyrábať 
viac potravín spôsobom, ktorý je 
udržateľný pre spoločnosť,  
príjmy poľnohospodárskych 
podnikov a životné prostredie.  

„V súčasnosti nerozumieme všet-
kým zložitým procesom, ktoré 
stoja za rastom rastlín,” hovorí 
koordinátorka projektu ANTA-
RES Vesna Bengin z univerzity  
v Novom Sade v Srbsku. 
„Medzitým klimatické zmeny 
účinne ničia stovky rokov  
poznatkov z fariem, ktoré sa odo-
vzdávali po generácie. Digitálne 
poľnohospodárstvo môže zvýšiť 
vedomosti a výnosy, znížiť vstu-
py a investície a zvýšiť odolnosť 
voči rizikám, akými sú zmena 
počasia a pohyblivosť cien.”   

ANTARES je spolupráca medzi 
BioSense Institute (v Novom  
Sade v Srbsku), ktorý pracuje 
naprieč IKT a poľnohospodár-
skym sektorom, Wageningen 
University & Research 
(Holandsko) a srbským minister-
stvom školstva, vedy a technolo-
gického rozvoja (MESTD).   

V rámci projektu otvorili prvú 
Digitálnu farmu v Srbsku a vyví-

jajú tiež komplexný súbor digitál-
nych riešení pre poľnohospodá-
rov - na podporu digitalizácie  
poľnohospodárstva v Srbsku  
a Európe. „Projekt ANTARES je 
súčasne inteligentnou investíciou 
do výskumnej infraštruktúry  
a najmodernejších prístrojov ale 
aj do neoceniteľného ľudského 
potenciálu a vedeckej excelen-
tnosti, ktorá umožňuje výrobu 
bezpečných a primeraných  
potravín pre ďalšie generácie  
Európanov,” hovorí pani Bengi-
nová.  

Digitálna farma je showroom pod 
holým nebom, ktorý umožňuje 
poľnohospodárom prísť, vidieť, 
testovať a hodnotiť inovatívne 
riešenia AgTech v skutočnom 
produkčnom prostredí.  

Viac informácií nájdete TU.  

Les – cesta k poznaniu  
a ozdraveniu 
Pandémia Covid-19 mnohých „vyhnala“ 
do lesa a tak objavili miesta v lese, 
ktoré by možno za iných okolností ne-
navštívili, hoci sú na dosah. Okrem to-
ho, lesy v súvislosti s prevenciou pred 
ochorením sú ideálnym miestom, ktoré 
podporuje mentálne i fyzické zdravie. 
A tieto dve témy – poznanie 
a ozdravenie – sa spojili v XV. ročníku 
realizácie národného projektu LESNÍC-
KE DNI. Ich otvorenie sa uskutoční 30. 
augusta 2021 v Lesníckom arboréte 
Kysihýbel pri Banskej Štiavnici. Lesníci 
tak tentokrát verejnosť nepozývajú na 
námestia, ale jednoducho tam, kde je 
to pre všetkých najlepšie – do lesa.  

Lesnícke dni budú otvorené 30. augus-
ta 2021 v Lesníckom arboréte Kysihý-
bel. Ďalšie podujatia pod hlavičkou 
Lesníckych dní budú pokračovať 
v priebehu septembra a októbra zážit-
kovými sprevádzania s aktivitami les-
nej pedagogiky vo vybraných regiónoch 
Slovenska pre nahlásené skupiny.  
Potrebné je oblečenie a obuv vhodné 
do prírodného prostredia a každého 
počasia. 

Viac informácií nájdete v tlačovej sprá-
ve tu.  

https://www.nsrv.sk/download.php?3298
https://web.nlcsk.org/?p=151833

