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Jubilejný 20. ročník súťaže Vidiecka žena roka – 
„Líderka 2021“  

 AKTIVITY PARTNEROV NSRV SR  

Vidiecky parlament na Slovensku organizoval 
konferenciu Ženy do voza aj do koča, ktorej 
súčasťou bolo  Slávnostné vyhlasovanie vý-
sledkov súťaže Vidiecka žena – Líderka 2021. 

,,Je mnoho žien na vidieku, ktoré sú obdarené výnimočnými schopnosťami, sú pre 
nás ostatných nevyčerpateľným zdrojom inovácií, nadšenia, energie. Mnohokrát si 
ich výnimočnosť neuvedomujeme a berieme ju ako samozrejmosť. A práve tieto ženy 
vytvárajú na vidieku atmosféru, aby bol vidiek  lákavým a atraktívnejším pre mladé 
generácie.“  Viac informácií o podujatí nájdete v Tlačovej správe TU 

 

Inovátori z Národného lesníckeho centra získali  
cenu za transfer technológií 

Centrum vedecko-technických informácií SR uspo-
riadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník 
odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNO-
LOGY TRANSFER).  
Jedným z partnerov tohto podujatia bolo aj Národ-
né lesnícke centrum (NLC). Nosnou témou konferen-
cie COINTT 2021 bolo zvyšovanie povedomia  

o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využí-
vania inovácií v podnikaní. Viac informácií nájdete v Tlačovej správe TU 

Newsletter 
Národnej siete rozvoja vidieka SR 
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PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR 

19 NOVEMBER 2021  
Stretnutie tematickej pracovnej 
skupiny pre LEADER/CLLD na regio-
nálnej úrovni 
 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre 
Košický kraj pozýva MAS na  Stretnutie 
tematickej pracovnej skupiny pre LEA-
DER/CLLD na regionálnej úrovni. Stret-
nutie sa uskutoční online formou dňa  
19. 11. 2021. 

Pozvánka s programom  

 

 

Agentúra  pre rozvoj vidieka 
(ARVI) oznamuje záujemcom 
o zamestnanie, že od decem-
bra 2021 má záujem obsadiť 
voľné pracovné miesto s ná-
zvom Referent pre Program 
rozvoja vidieka.  

Všetky vyžiadané dokumenty 
(ako je žiadosť,  Životopis, 
certifikáty a pod.) prosím 
posielajte v elektronickej 
podobe v zaheslovanom do-
kumente na email   
arvi@arvi.sk.  Heslo pre otvo-
renie dokumentu pošlite na 
telefónne číslo 0915 701 076.  

Termín na zasielanie podkla-
dov do výberového kona-
nia: 15. 11. 2021  

 

Pracovná pozícia  

- informácie   

 NSRV SR HĽADÁ  
KOLEGU/

KOLEGYŇU 

VEREJNÉ KONZULTÁCIE K VÝZVAM  
Vyhodnotenie verejnej konzultácie k Základným parametrom pripravova-
ných výziev pre podopatrenie 8.5 PRV SR 2014 - 2022 

Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti vyhodnotenie pripomie-
nok k verejnej konzultácii Základných parametrov pripravovaných výziev 
pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a envi-
ronmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, pre činnosti:  

1. Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou 
lesných porastov,  

2. Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.  

Vyhodnotenie pripomienok a výsledné dokumenty nájdete TU  

Vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie – podopatrenie 6.3 

Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti vyhodnotenie pripomienok 
verejnej konzultácie Základných parametrov III. výzvy na podopatrenie 6.3 PRV 
SR 2014 - 2022, ktorá prebiehala v období 21. 9. - 4. 10. 2021 spolu s výsledným 
dokumentom v znení uvedeného vyhodnotenia.  

Vyhodnotenie pripomienok a výsledné dokumenty nájdete TU  

Vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie – podopatrenie 6.1  
Dávame Vám do pozornosti vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie 
Základných parametrov III. výzvy na podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2022, ktorá 
prebiehala v období 21. 9. - 4. 10. 2021 spolu s výsledným dokumentom v znení 
uvedeného vyhodnotenia.  

Vyhodnotenie pripomienok a výsledné dokumenty nájdete TU  

 

DECEMBER 2021 

Vianočné remeselné trhy 

Termín a miesto: podľa aktuálnych pravi-
diel ÚVZ (COVID – 19) pre Nitriansky kraj 

Cieľ: spoluorganizovať vidiecke poduja-
tie zamerané na adventné a vianočné 
obdobie a propagovať NSRV SR a PRV 
SR 2014 – 2022 

Cieľová skupina: široká verejnosť 

NOVEMBER 2021 

Regionálnej značenie - prenos príkladov 
dobrej praxe zo západu na východ 

Cieľ: prostredníctvom návštevy MAS  
a regionálnych producentov v regióne 
stredného Slovenska, preniesť dobrú 
prax pri implementácii prvej regionálnej 
značky Horný Šariš aj na východ krajiny 

Cieľová skupina: členovia MAS združe-
ných okolo regionálnej značky Horný 
Šariš, regionálni producenti 

Ďakujeme za všetky Vaše pripomienky! 
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 Štátny tajomník Kyseľ rokoval s maďarským partnerom v Topoľčiankach 

09 november 2021  

Návrhy metodík vyčíslovania škôd spôsobovaných voľne žijúcimi zvieratami na 
lesných porastoch, poľnohospodárskych plochách, ako aj v oblasti akvakultúry sa 
stali ústrednou témou bilaterálneho rokovania štátnych tajomníkov agrorezortov 
Slovenskej a Maďarskej republiky v Topoľčiankach. 

MPRV SR diskutovalo v ďalšom kole so zástupcami pôdohospodárov a potravi-
nárov o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike 

04 november 2021  

Decembrový termín na dokončenie Intervenčnej stratégie Spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky (SPP) sa nezadržateľne blíži. MPRV SR preto zorganizovalo ďalší 
informačný seminár pre zástupcov pôdohospodárskych a potravinárskych združe-
ní o plánovaných opatreniach a nastaveniach podpory výroby v agroodvetví na 
nasledujúce obdobie rokov 2023 - 2027.  

Agrorezort podáva pomocnú ruku samosprávam 

28 október 2021  

MPRV SR ponúka pomocnú ruku samosprávam na Slovensku v prípade, že identi-
fikujú výskyt diviačej zveri vo svojich intravilánoch. Na základe príkazu hlavného 
veterinárneho lekára SR prof. Jozefa Bíreša a v zmysle zákona o poľovníctve nie je 
možný lov diviačej zveri v intravilánoch miest a obcí v súčinnosti s poľovníckou 
obcou.  
 

Samit ministrov poľnohospodárstva Iniciatívy Troch morí 

26 október 2021  

V poľskom Krakowe sa uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín 
regiónu 3SI za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechow-
skeho. Podujatie poskytlo priestor na diskusiu, výmenu názorov, ako aj hľadanie 
spoločných pozícií v dôležitých otázkach týkajúcich sa budúcnosti poľnohospodár-
stva v regióne Trojmoria, a to aj s ohľadom na súčasnú krízu v súvislosti s pandé-
miou COVID-19. Slovenskú republiku zastupoval na samite ministrov štátny  
tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan  
Kyseľ.  
 

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme  
národných parkov a rozvoju slovenského vidieka 

25 október 2021  

Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, 
obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského 
vidieka. Zároveň sú rozhodujúce pre podporu mnohostranných úžitkov pre spo-
ločnosť. V tejto súvislosti Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej re-
publiky, podpísal s ministrom MPRV SR Samuelom Vlčanom Memorandum  
o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a kraji-
ny. Ide o dohodu dvoch kľúčových ministerstiev pri presadzovaní záujmov ochra-
ny prírody a pozdvihnutia života ľudí v regiónoch Slovenska.  

AKTUALITY MPRV SR 
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OZNAMY PPA  

Oznámenie pre žiada-
teľov o zaradenie do 
agroenvironmentálne-
ho-klimatického opat-
renia a do opatrenia 
ekologické poľnohos-
podárstvo v roku 
2021 - 2022 

03. 11. 2021 
PPA oznamuje žiadate-
ľom, ktorí v roku 2021 
predložili žiadosť  
o zaradenie do  agroenvi-
ronmentálno-klimatické-
ho opatrenia a/alebo eko-
logického poľnohospo-
dárstva, že v tomto obdo-
bí pristúpila k adminis-
trovaniu oznámení o spl-
není podmienok na zara-
denie do týchto opatrení.  

 

Oznámenie pre žiada-
teľov o zaradenie do 
agroenvironmentálno -

klimatického opatre-
nia - operácia Chov  
a udržanie ohroze-
ných druhov zvierat  

v roku 2021 

28. 10. 2021 
PPA oznamuje žiadate-
ľom, ktorí v roku 2021 
predložili žiadosť o zara-
denie do agroenviron-
mentálno-klimatického 
opatrenia - operácia Chov 
a udržanie ohrozených 
druhov zvierat, že v tom-
to období pristúpila k ad-
ministrovaniu oznámení 
o splnení podmienok na 
zaradenie do opatrenia.  

 

Oznámenie pre žiada-
teľov o zaradenie do 
opatrenia dobré život-
né podmienky zvierat 
v roku 2021  

28. 10. 2021 

PPA oznamuje žiadate-
ľom, ktorí v roku 2021 
predložili žiadosť o zara-
denie do opatrenia dobré 
životné podmienky zvie-
rat, že v tomto období 
pristúpila k administrova-
niu oznámení o splnení 
podmienok na zaradenie 
do opatrenia.  

PPA VYPOČULA  
POĽNOHOSPODÁROV  
A ZNOVU OTVÁRA  
VÝZVU „ZELENÁ NAFTA 
2021“  

27. 10. 2021 
PPA zverejňuje druhú 
Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 
štátnej pomoci vo forme 
úľav na environmentál-
nych daniach v zmysle 
Schémy štátnej pomo-

ci č. SA. 62978 v znení do-

datku č. 2. 

  

DRUHÁ Výzva na pred-
kladanie žiadostí  
o poskytnutie štátnej 
pomoci vo forme úľav 
na environmentálnych 
daniach (ZELENÁ NA-
FTA 2021)  

27. 10. 2021 
PPA oznamuje žiadate-
ľom, že zverejnila Výzvu 
na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie štátnej po-
moci vo forme úľav na 
environmentálnych da-
niach v zmysle Schémy 

štátnej pomoci č. SA. 

62978. Výzva je otvorená 
od 28. októbra 2021 do 
05. novembra 2021.  

 

DOBRÁ SPRÁVA PRE 
POĽNOHOSPODÁROV - 
PPA VYPLÁCA PRED-
DAVKY NA PRIAME 

PODPORY 

25. 10. 2021 
PPA začala s vyplácaním 
preddavkov na priame 

podpory. Prvé platby od-

išli v piatok 22. októbra 
2021 a išlo o preddavkové 
platby na viazané priame 
platby na zvieratá.  
  

Usmernenie PPA  
č. 8/2017 k obstaráva-
niu tovarov, staveb-
ných prác a služieb 
financovaných z PRV 
SR 2014 – 2020, aktu-
alizácia č. 3, dodatok 
č. 1 

25. 10. 2021 
PPA oznamuje príjem-
com podpory z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020, že zverejnila 
Usmernenie PPA  
č. 8/2017 k obstarávaniu 
tovarov, stavebných prác  
a služieb financovaných  
z PRV SR 2014 – 2020, 
aktualizácia č. 3 vo verzii 
dodatku č. 1  

 

PPA POSIELA PRVÉ  
POZASTAVENÉ PLATBY  

22. 10. 2021 

PPA po úspešnom obhá-
jení akreditácie a splnení 
všetkých požiadaviek na 
plnohodnotné poskytova-
nie podpôr poľnohospo-
dárom posiela prvé poza-
stavené platby.  
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Predmetom predkladaného projek-

tu bola výsadba nových ovocných 

sadov. Primárnym cieľom projektu 

bolo zvýšiť konkurencieschopnosť 

podniku v oblasti pestovania ovocia 

prostredníctvom lepšieho využitia 

výrobných faktorov spojených  

s uplatňovaním nových technológii 

a inovácii a posilnenie trhových 

príležitostí. Z primárneho cieľa 

možno odvodiť ďalšie ciele ako zní-

ženie výrobných nákladov, zvýše-

nie efektívnosti výroby a produkti-

vity práce v špeciálnej rastlinnej 

výrobe, výsadbou nových ovoc-

ných sadov zväčšiť produkčnú ka-

pacitu a tým aj tržby či inovovať 

postupy v poľnohospodárskej prvo-

výrobe v súlade s príslušnými práv-

nymi predpismi EÚ a SR a iné.  

Realizáciou investície podnik záro-

veň eliminoval svoje slabé stránky 

v špeciálnej rastlinnej výrobe, ktoré 

spočívali najmä v nedostatočnej 

produkčnej kapacite ovocinárskej 

výroby.  

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Výsadba nových 
ovocných sadov 

OVOSAD spol. s r.o. 
 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.1 / Oblasť  1. Špeciálna 
rastlinná výroba  
  
Miesto: Trenčiansky kraj, 
SR, okres Myjava, obec  
Myjava 

 

Žiadateľ:  OVOSAD spol.  
s r.o. 
 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   
137 917,52 € 

 

Viac o projekte nájdete tu 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: OVOSAD spol. s r.o. 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: OVOSAD spol. s r.o. 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: OVOSAD spol. s r.o. 
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