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Financovanie projektov, systém financovania, žiadosť              
o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2022 
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Akademická 4, 949 01 Nitra 

 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický Vás po-
zýva na vzdelávaciu aktivitu Financovanie projektov, systém financova-
nia, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2022. 

Termín a miesto realizácie: 30. - 31.3.2022, Hotel Eurobus, Zemplínska 
šírava, Kaluža. Pozvánku s programom nájdete tu. 

Regionálne antény NSRV SR naďalej uskutočňujú vzdelávacie aktivity 
k výzve č. 52/PRV/2021 pre podopatrenie 4.1.   

 
Prehľad o všetkých plánovaných aktivitách NSRV SR v mesiacoch marec  

a apríl nájdete na našej webovej stránke v sekcii PRIPRAVUJEME. 
 

SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a o konkrétnych termínoch buďte infor-
movaní včas. 
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Zverejnenie dokumentov dôležitých pre činnosť MAS 

Gestor CLLD zverejnil na webovom sídle MPRV SR dokument 
Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre 
programové obdobie 2014 – 2022, verzia 1.12 a taktiež 
Usmernenie č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2022 k aktualizácii stratégie miestneho roz-
voja vedeného komunitou na základe pridelenia dodatočnej 
alokácie v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER 
a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022.  

Vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie – pod-
opatrenia 4.1  

V rámci verejnej konzultácie k návrhu základných parametrov 
výzvy vrátane bodovacích (hodnotiacich) kritérií  pre doda-
točnú oblasť „projekty do 60 000 EUR“ výzvy na podopatrenie 
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  neboli predložené 
žiadne pripomienky. 

Súbežne však prebiehala aj konzultácia predmetného doku-
mentu aj v Monitorovacom výbore pre Program rozvoja vidie-

ka SR 2014 – 2022. Výsledný dokument zohľadňuje pripo-
mienky predložené členmi Monitorovacieho výboru, ako aj 
závery stretnutí so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory, Agrárnej komory Slovenska, Združe-
nia mladých farmárov na Slovensku, Zväzu poľnohospodár-
skych družstiev a obchodných spoločností a Ekotrendu Slova-
kia, z ktorých vzišla požiadavka na zvýšenie maximálnej výšky 
oprávnených výdavkov pre túto dodatočnú oblasť                    
zo 60 000 EUR na 80 000 EUR. 

Predmetný dokument bol už zohľadnený vo výzve č. 52/
PRV/2022.  

Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka 

za rok 2021 

Dovoľujeme si Vás pozvať na Verejný odpočet činnosti Agen-

túry pre rozvoja vidieka za rok 2021, ktorý sa uskutoční dňa 

30.3.2022 v čase 09:00 až 09:30 elektronickou formou pros-

tredníctvom aplikácie Zoom.  

Oznam o voľnom pracovnom mieste  

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom 
o zamestnanie, že od mája 2022 má záujem obsadiť voľné 
pracovné miesto s názvom Referent pre Program rozvoja 
vidieka. Termín na zasielanie podkladov do výberového ko-
nania: 7.4.2022. 

V prípade, že Vás ponuka zaujala prosím priložte: 

1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhla-
som na spracovanie osobných údajov podľa  zákona        
č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 
Z. z., 

2. Štruktúrovaný životopis, 

Certifikáty a iné dokumenty preukazujúce Vaše znalosti. 

Podrobné informácie o pracovnej ponuke nájdete na webovej 
stránke NSRV SR. 
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Výstava Vandrovalo vajce 2022 doputovala do Štiavnic-
kých baní a najkrajšiu kraslicu vyberiete práve Vy 
 

Výstava bude prebiehať v priestoroch Kina v Štiavnických 
Baniach do 10.apríla 2022. 
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu kraslicu roka 2022 sa us-
kutoční 11.apríla 2022 a práve Vy môžete rozhodnúť o víťa-
zovi. Pre hlasovanie kliknite tu. 

Viac informácií tu. 

 AKTIVITY PARTNEROV NSRV SR                            
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Minister Samuel Vlčan mapoval situáciu na ukrajinskej hranici spolu so zástupcami Sve-
tového potravinového programu pri OSN 

15. marec 2022 

Minister Samuel Vlčan spolu so zástupcami Svetového potravinového programu (WFP) boli zmapovať 
humanitárnu situáciu na hraničnom priechode v Ubli.  

 

 

Slovensko bude súčasťou medzinárodného humanitárneho konvoja 

14. marec 2022  

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, spustil Svetový potravinový program OSN (World Fo-

od Programme) ešte začiatkom marca humanitárnu operáciu. Cieľom je poskytnúť pomoc viac ako 3 

miliónom ľudí. WFP je najväčšou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá poskytuje potravinovú 

pomoc krajinám v núdzi. Slovenská republika má jedinečnú príležitosť byť súčasťou tohto procesu.  

 

 

Dobrá správa o potravinách v neľahkých časoch 

11. marec 2022  

Garantovať cenu základných potravín pre obyvateľov považuje minister Samuel Vlčan za svoju kľúčovú 

úlohu. A to najmä v období, keď čelíme nárastu cien energií, ktoré tvoria hlavné vstupy pri potravinár-

skej výrobe. Za účasti zástupcov obchodníkov dnes na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR (MPRV SR) podpísali Deklaráciu o cenovej stabilite potravín.  

 
 

Minister na stretnutí s poľnohospodármi vo Zvolene 

10. marec 2022 

Minister Samuel Vlčan diskutoval s chovateľmi dojníc a spracovateľmi mlieka a mliečnych výrobkov o 

budúcnosti sektora. Zástupcovia ministerstva predstavili prítomným priority a plány pre tzv. mliečnu 

vertikálu v nasledujúcom eurofondovom období.  

 

Humanitárna pomoc agrorezortu odchádza na východ 

8. marec 2022 

Trvanlivé potraviny, voda, deky, vankúše či hygienické potreby, ktoré zabezpečili zamestnanci minister-

stva a jeho podriadených organizácií, odchádzajú na východnú hranicu do obce Ubľa.  

 

Dovoz spoločenských zvierat z Ukrajiny je pod kontrolou 

4. marec 2022 

Občanov Ukrajiny, ktorí prechádzajú Slovenskom alebo hľadajú u nás dočasné útočisko, sprevádzajú aj 
ich domáci miláčikovia. Práve na spoločenské zvieratá sa vzťahujú osobitné predpisy, ktoré vydala Štát-
na veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR). Všetky dostupné formuláre v súvis-
losti s dovozom spoločenských zvierat sú k dispozícii na webe, ale aj na hraničných priechodoch na vý-
chode Slovenska.   

 

 

Školenie MAS 

4. marec 2022 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovalo online školenie pre 
Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré sú dôležitým článkom pri čerpaní európskych peňazí na rozvoj re-
giónov.  

https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-mapoval-situaciu-na-ukrajinskej-hranici-spolu-so-zastupcami-svetoveho-potravinoveho-programu-pri-osn/52---17591/
https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-mapoval-situaciu-na-ukrajinskej-hranici-spolu-so-zastupcami-svetoveho-potravinoveho-programu-pri-osn/52---17591/
https://www.mpsr.sk/slovensko-bude-sucastou-medzinarodneho-humanitarneho-konvoja/52---17583/
https://www.mpsr.sk/dobra-sprava-o-potravinach-v-nelahkych-casoch/52---17580/
https://www.mpsr.sk/minister-na-stretnuti-s-polnohospodarmi-vo-zvolene/52---17575/
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https://www.mpsr.sk/dovoz-spolocenskych-zvierat-z-ukrajiny-je-pod-kontrolou/52---17562/
https://www.mpsr.sk/skolenie-mas/52---17561/


OZNAMY PPA  
Otázky a odpovede          
k výzve 51/PRV/2021 – 
aktualizácia č. 1 Podo-
patrenie 4.2 - Podpora 
pre investície na spraco-
vanie/uvádzanie na trh 
a/alebo vývoj poľnohos-
podárskych výrobkov 

15. 3. 2022 

V prílohách nájdete aktualizo-

vané odpovede na najčastejšie 

kladené otázky k výzve 

51/PRV/2021, ktoré sú rozde-

lené do nasledovných kategó-

rií: oprávnenosť žiadateľa, ob-

starávanie/verejné obstaráva-

nie, oprávnenosť výdavkov 

a rôzne.  

Materiálna pomoc z PPA 
je už na ceste na hranice 
s Ukrajinou 

11. 3. 2022 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra (PPA) sa pripája 

k prejavom solidarity 

s obyvateľmi Ukrajiny, zmieta-

nými vojnovým kon-

fliktom. Preto zorganizovala 

zbierku materiálnej pomoci 

pre našich susedov, ktorí ute-

kajú pred vojnou zo svojich 

domovov a sú odkázaní na 

pomoc ľudí, pripravených ju 

spontánne a nezištne poskyt-

núť. PPA sa týmto pripojila 

k zbierke, ktorú organizuje 

Ministerstvo pôdohospodár-

stva a rozvoja vidieka (MPRV).  

PPA poslala poľnohospo-
dárom 469 miliónov Eur 
v rámci priamych podpôr   

9. 3. 2022 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra (PPA) vyplatila 

v rámci všetkých priamych 

podpôr z roku 2021 už tak-

mer 469 miliónov EUR 

z objemu 551 miliónov 

EUR. PPA zaslala k dnešnému 

dňu 16 943 rozhodnu-

tí k žiadostiam o jednotnú 

platbu na plochu v rámci pria-

mych platieb poľnohospodá-

rom (JŽ), čo je 95 % zo všet-

kých žiadostí.  

Oznámenie Európskej 
komisie generálneho ria-
diteľstva pre poľnohos-
podárstvo a rozvoj vidie-
ka zo dňa 04.03.2022 

7. 3. 2022 

Uplatňovanie vyššej moci na 

licencie na poľnohospodárske 

produkty v dôsledku ruskej 

vojny na Ukrajine.  

Aktualizácia č. 1 výzvy    
č. 52/PRV/2022 

2. 3. 2022 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra oznamuje príjem-

com podpory z Programu roz-

voja vidieka SR 2014 – 2022, 

že aktualizovala na webovom 

sídle PPA, v čas-

ti https://www.apa.sk/52-prv-

2022/aktualizcia--1-vzvy--52-

prv-2022/11345 Výzvu č. 

52/PRV/2022 pre opatrenie:   

4 – Investície do hmotného 

majetku, podopatrenie: 4.1 –

Podpora na investície do poľ-

nohospodárskych podnikov.  

Poľnohospodári môžu od 
dnes podávať žiadosti do 
výzvy 4.1 

1. 3. 2022 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra (PPA) pripomína po-

ľnohospodárom, že môžu od 

dnešného dňa, teda v termíne 

od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022, 

podávať žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci 

výzvy č.52/PRV/2022 z podo-

patrenia 4.1. „Podpora na in-

vestície do poľnohospodár-

skych podnikov“.  

Dobrá spolupráca             
s miestnymi akčnými 
skupinami zlepšuje pro-
cesy v PPA  

28. 2. 2022 

PPA pravidelne komunikuje 

s MAS o možnostiach zlepše-

nia nastavení procesov pri 

schvaľovaní ich žiadostí 

a následnom vyplácaní finanč-

ných prostriedkov.  
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AKTUALITY MPRV SR—pokračovanie 
Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ 

3. marec 2022 

V stredu (2. 3. 2022) sa uskutočnila mimoriadna videokonferencia ministrov poľnohospodárstva 
(AGRIFISH) na tému Situácia na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu a podpora Ukrajiny. 
Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Martin Kováč.  

 

 

Agrorezort hľadá spolu so zástupcami chovateľov ošípaných optimálny spôsob podpory v 

čase pandémie AMO 

1. marec 2022  

Rokovanie so zástupcami Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku (ZCHOS) a Slovenskou asociáciou 
chovateľov ošípaných (SACHO) prinieslo viacero návrhov na pomoc chovateľom ošípaných v čase pan-
démie afrického moru.   
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https://www.apa.sk/aktuality/dobr-spoluprca-s-miestnymi-aknmi-skupinami-zlepuje-procesy-v-ppa/11343
https://www.apa.sk/aktuality/dobr-spoluprca-s-miestnymi-aknmi-skupinami-zlepuje-procesy-v-ppa/11343
https://www.apa.sk/aktuality/dobr-spoluprca-s-miestnymi-aknmi-skupinami-zlepuje-procesy-v-ppa/11343
https://www.mpsr.sk/zavery-mimoriadnej-rady-ministrov-polnohospodarstva-eu/52---17548/
https://www.mpsr.sk/agrorezort-hlada-spolu-so-zastupcami-chovatelov-osipanych-optimalny-sposob-podpory-v-case-pandemie-amo/52---17545/
https://www.mpsr.sk/agrorezort-hlada-spolu-so-zastupcami-chovatelov-osipanych-optimalny-sposob-podpory-v-case-pandemie-amo/52---17545/


 

 

 

Predmetom projektu bola investícia do 

vybudovania objektu miestneho múzea, 

prostredníctvom znovupostavenia rozo-

bratej miestnej drevenice, ktorá pred-

stavuje kultúrne a historické dedičstvo  

a jej umiestnenie v intraviláne obce Švo-

šov. Realizácia projektu predstavovala 

obnovu turisticky zaujímavého objektu - 

pôvodnej liptovskej drevenice, čím sa 

vytvoril priestor pre zriadenie miestne-

ho múzea, v ktorom sú umiestnené his-

torické a kultúrne objekty zo života bý-

valých obyvateľov obce. Po ukončení 

realizácie projektu sa skvalitnila ponuka 

produktov cestovného ruchu v podobe 

muzeálnych zbierok umiestnených         

v drevenici, ktoré sú tak zachované pre 

budúce generácie a prezentované oby-

vateľom obce, ako aj domácim a zahra-

ničným návštevníkom obce ako aj v za-

chovaní samotnej drevenice, ktorá 

predstavuje pôvodný typ architektúry 

obcí dolného Liptova. 

Čiastkovými cieľmi projektu boli: 

1. Doplnenie infraštruktúry cestovného 

ruchu 

2. Podpora ekonomického rozvoja obce 

a cestovného ruchu 

Ich dosiahnutím sa dosiahol hlavný zá-

mer predkladaného projektu a tým je 

zlepšenie kvality života obyvateľov ob-

ce. Všetky uvedené ciele sú v súlade s 

cieľmi výzvy 14/PRV/2015, ako aj Opat-

renia 7 - Základné služby a obnova de-

dín vo vidieckych oblastiach a Podopat-

renia 7.5 
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Švošovská drevenica 
- miestne múzeum 
 
Opatrenie 7 / Podopatrenie 
7.5 / Podpora na investície do 
rekreačnej infraštruktúry, tu-
ristických informácií a do tu-
ristickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie  
 
 

Miesto: Žilinský kraj, SR, okres 
Ružomberok, obec Švošov 
 

Žiadateľ:  obec Švošov 
 
 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
40 000 € 
 

 

 

 

 

 

Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020  

    Viac o projekte nájdete tu. 

Fotografia počas realizácie projektu 
Zdroj: obec Švošov 

Fotografie pred realizáciou projektu  
Zdroj: obec Švošov 

Fotografie po realizácii projektu 
Zdroj: obec Švošov 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2315


Belgický regionálny projekt s ná-

zvom {beek.boer.bodem} – 

„prúd.farmár.pôda“ – má za cieľ rie-

šiť sucho a záplavy v povodí rieky Aa 

a obnoviť rovnováhu medzi poľno-

hospodárstvom, vodou a prírodou. 

Projekt zvyšuje povedomie o týchto 

otázkach a informuje, inšpiruje a ve-

die farmárov a iných pôdohospodá-

rov k radu trvalo udržateľných opat-

rení pre manažment vôd, ktoré mô-

žu vykonávať na dobrovoľnom zákla-

de. Oblasť projektu pokrýva údolia 

okolo rieky Aa v provincii v Antver-

pách, kde pôsobí 600 farmárov. V 

dôsledku klimatických zmien v po-

sledných desaťročiach táto oblasť 

zažila kombináciu dlhotrvajúcich ob-

dobí sucha a silné dažde a záplavy. 

Leen Vervoort, farmársky poradca a 

projektový koordinátor: „Nížiny v 

údolí tvoria úrodné a na povodne 

náchylné rašeliniská a vo vyšších ob-

lastiach sú pôdy piesčité a majú ten-

denciu rýchlo vysychať. Vodné hos-

podárstvo je teda skutočná výzva."  

Preto v roku 2019 partneri 

{beek.boer.bodem} založili tento 

projekt s cieľom znovu nastoliť har-

móniu medzi vodou, poľnohospo-

dárstvom a pôdou prostredníctvom 

uplatňovania realistických a trvalo 

udržateľných riešení hospodárenia s 

vodou. Leen pokračuje: „Našim cie-

ľom bolo vyvinúť súbor konkrétnych, 

malých poľnohospodárskych opatre-

ní, ktoré môžu znížiť riziko záplav, 

zlepšiť kvalitu vody a zvýšiť odolnosť 

fariem voči zmenám klímy.”  

 

Vedeli ste, že ten-

to rok, 22. marca, 

je Svetový deň 

vody zameraný 

na podzemnú 

vodu „Zviditeľniť 

neviditeľné“? Ako sa klimatické zme-

ny zhoršujú, podzemná voda bude 

čoraz kritickejšia, takže musíme 

nájsť spôsoby, ako udržateľne 

spravovať tento vzácny zdroj.  

Svetový deň vody v skutočnosti nie 

je jediným dňom, na ktorý si v tomto 

mesiaci treba dávať pozor, tu sú 

ďalšie dátumy pre váš diár: 

Medzinárodný deň akcie pre rieky 

14. marca, Medzinárodný deň lesov 

21. marca a tiež Svetový deň dreva 

dňa 21. marca. 

Databázu 

všetkých EIP 

inšpirácií 

dostupných 

v slovenčine 

nájdete tu . 
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INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Poľnohospodári bojujú so suchom a záplavami  

    Viac o projekte nájdete tu. 

https://www.worldwaterday.org/
https://www.worldwaterday.org/
https://www.internationalrivers.org/take-action/international-day-of-action-for-rivers/
http://www.worldwoodday.org/2022/
http://www.worldwoodday.org/2022/
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3546
https://www.worldwaterday.org/
https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day

