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FAQ - Často kladené otázky 

FAQ - podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 
2020 - aktualizácia +  
Odpovede PPA k téme Obstarávanie 
a verejné obstarávanie  
tovarov a služieb   
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám opäť 
prináša najčastejšie otázky ako aj odpovede 
k Výzve č. 50/PRV/2020 pre opatrenie:  
4 – Investície do hmotného majetku podo-
patrenie: 4.1 – Podpora na investície do  

poľnohospodárskych podnikov, oblasť  
špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny  
a živočíšna výroba. Odpovede na zosumari-
zované otázky boli vypracované alebo skon-
zultované Sekciou rozvoja vidieka a pria-
mych platieb MPRV SR. 

 FAQ - 4.1 - aktualizácia 22. 07. 2021   

 Odpovede PPA k téme Obstarávanie 
a verejné obstarávanie tovarov  
a služieb  

Jedenásty ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnych akčných skupín (MAS) 
priniesol už opäť jedinečné zábery prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov.  

Fotografie súťaži-
li v kategóriách:  

Naša príroda, 
Naši ľudia,  
Naše tradície, 
Naša budúcnosť, 
Naše naj,  
Život v našej MAS 
Naše kroje 

 

Všetkých 
víťazov  
môžete 
nájsť  TU 

Výsledky súťaže ,,Najkrajšia fotografia  
z územia MAS 2021“  

PRIPRAVUJEME ! 

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
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nsrv.sk%2Findex.php%3Fpl%3D18%26article%3D2509%26fbclid%3DIwAR3nC4FjpucFy3xCQu9BguGq_6oUok4bVg7FS18bT-R-cR_kCYU_LOnxZ8c&h=AT12GE4r7TJs0kKzXXGkNpflZCJ4TB2J6F8u8hgxvaLM-BikP1Sgp3W5RdSJZxwJrnaqViMlp8coRGfg9v7nf


 

 Minister Vlčan považuje prechod z konvenčného pestovania 
k ekologickej výrobe za správny a potrebný krok 

21 júl 2021  

 

Minister MPRV SR Samuel Vlčan považuje prechod z konvenč-
ného pestovania k ekologickej výrobe za správny a z pohľadu 
životného prostredia potrebný krok. Uviedol to na zasadnutí 
Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo  
a rybárstvo (AGRIFISH), kde boli jednohlasne schválené Závery 
Rady k Akčnému plánu Európskej komisie (EK) pre rozvoj eko-
logickej poľnohospodárskej výroby (AP EPV). Informuje o tom 
odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPRV SR).   

 

Štátny tajomník Milan Kyseľ odovzdal mestu Hodonín humanitárnu pomoc na 
opravu strechy miestnej školy 

05 august 2021  

 

Základná škola v Hodoníne je jednou z desiatok budov, ktorú koncom júna na Mo-
rave zničilo tornádo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci 
humanitárnej pomoci prispelo materiálom na obnovu budov. V spolupráci  
s Trnavským samosprávnym krajom odovzdalo mestu Hodonín 300 m3 smrekovej 
guľatiny na opravu strechy základnej školy.  

 

V súvislosti so šírením afrického moru ošípaných platí mimoriadne núdzové 
opatrenie 

03 august 2021  

 

Dňa 03 augusta 2021 vydala Štátna veterinárna a potravinová správa SR mimoriad-
ne núdzové opatrenie, na základe ktorého poľovníci v ešte neinfikovaných okre-
soch Slovenska zvýšia odstrel diviakov. Premnožená diviačia zver je totiž hlavnou 
príčinou šírenia afrického moru ošípaných (AMO).  

 

Najväčšia preventívna akcia na ochranu slovenských chovov ošípaných 

22 júl 2021  

 

Ministerstvo MPRV SR pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu sloven-
ských chovov a zastavenie rizika šírenia afrického moru ošípaných. Na tlačovej 
konferencii o tom informoval šéf agrorezortu Samuel Vlčan.  
 

 

Na vidieku záleží – 285 miliónov EUR navyše zo štátneho rozpočtu pre pôdohos-
podárov 

21 júl 2021  

 

Život na slovenskom vidieku zaostáva za mestom. Obyvateľov tam najviac trápi 
slabo rozvinutá infraštruktúra, nevysporiadané vlastnícke práva k pôde, chýbajúce 
služby pre každodenný život, podnikateľské aj pracovné príležitosti. To všetko  
vedie k vyľudňovaniu slovenského vidieka.  

AKTUALITY MPRV SR 

https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-povazuje-prechod-z-konvencneho-pestovania-k-ekologickej-vyrobe-za-spravny-a-potrebny-krok/52---17000/
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https://www.mpsr.sk/v-suvislosti-so-sirenim-africkeho-moru-osipanych-od-dnes-plati-mimoriadne-nudzove-opatrenie/52---17033/
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https://www.mpsr.sk/najvacsia-preventivna-akcia-na-ochranu-slovenskych-chovov-osipanych/52---17003/
https://www.mpsr.sk/na-vidieku-zalezi-285-milionov-eur-navyse-zo-statneho-rozpoctu-pre-podohospodarov/52---16999/
https://www.mpsr.sk/na-vidieku-zalezi-285-milionov-eur-navyse-zo-statneho-rozpoctu-pre-podohospodarov/52---16999/


 

 

Oznámenie o vykonaných ad-
ministratívnych kontrolách na 
predložených jednotných žia-
dostiach v roku 2021 

28. 07. 2021 

Pôdohospodárska platobná agentúra 
oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2021 
predložili jednotnú žiadosť, že v týchto 
dňoch pristúpila k administrovaniu ozná-
mení o nezrovnalostiach vo výmerách. 
Aplikácia GSAA pre rok 2021 je žiadate-
ľom týmto plne prístupná.  

Čítajte viac informácií  

 

 

 

 

Oznámenie prijímateľom NFP 
cez iniciatívu LEADER – opako-
vanie VO/O po podpise zmlu-
vy o NFP s PPA 

22. 07. 2021 

PPA oznamuje prijímateľom podpory 
o nenávratný finančný príspevok cez ini-
ciatívu LEADER, že umožňuje prijímate-
ľom po podpise zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku požiadať 
v opodstatnených prípadoch o vyhláse-
nie nového verejného obstaráva-
nia/obstarávania na dodávku tovarov, 
služieb a stavebných prác  

Čítajte viac informácií  

OZNAMY PPA INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Opatrenia týkajúce sa 
spoločného riadenia 
ničenia trávnych burín 
v orných systémoch  
Konzervačné (ochranné) poľno-
hospodárstvo (KP) môže zlepšovať 
udržateľnosť a efektívnosť práce  
a znižovať výrobné náklady. Avšak 
veľa írskych farmárov sa zdráhali 
prijať techniky KP, pretože môžu 
spôsobiť rýchle šírenie trávnych 
burín, najmä vo vlhkejšom podne-
bí (s vlhkejšími pôdami).  

Na preukázanie účinnosti metód 
KP, vrátane integrovaného kontro-
lovania buriny s rotáciou plodín  
a krycích plodín, írska operačná 
skupina zriadila sieť poľnohospodá-
rov, výskumníkov, poradcov  
a zástupcov priemyslu a navrhuje 
najlepšie opatrenia na ničenie buri-
ny v týchto systémoch. Vedúci pro-
jektu Michael Hennessy (vedúci od-
delenia Crops knowledge transfer, 
Teagasc): „Nechávame, aby farmári 
na vlastnej koži zistili, ako môžu byť 
problematické trávne buriny regu-
lované trvalo udržateľným spôso-
bom v rôznych pestovateľských sys-
témoch. Maximalizácia výmeny  
poznatkov medzi poľnohospodármi 
môže podporiť a zlepšiť pochopenie 
problémov s trávovými burinami, 
čo môže stimulovať širšie prijatie 
KP techniky na írskych farmách pri 
obrábaní pôdy.”  

Prečítajte si  viac o projekte viac TU  

 

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

12 august 2021  
Stretnutie tematickej pracovnej sku-
piny pre LEADER/CLLD na regionálnej 
úrovni (Banskobystrický  kraj)   

NSRV SR pre Banskobystrický kraj pozý-
va MAS na  Stretnutie tematickej pracov-
nej skupiny pre LEADER/CLLD na regionál-
nej úrovni.  

Aktivita sa uskutoční dňa 12. 08. 2021  
online. 

Pozvánka s programom 

12 august 2021  
Stretnutie tematickej pracovnej 
skupiny pre LEADER/CLLD na regio-
nálnej úrovni (Nitriansky kraj) 

NSRV SR pre Nitriansky kraj  
pozýva MAS na  Stretnutie Tematickej 
pracovnej skupiny LEADER na regionál-
nej úrovni.  

Aktivita sa uskutoční dňa 12. 08. 2021  
prostredníctvom ZOOM. 

Pozvánka s programom 

15 august 2021  
Informačný seminár Rodinná ekofarma – ukážka dobrej praxe 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár 
Rodinná ekofarma – ukážka dobrej praxe, ktorý sa bude konať v nedeľu, dňa 15.8.2021 na 
rodinnej ekofarme AFRA,  Odorica 4, Levoča  

Pozvánka s programom 
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https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-prijmateom-nfp-cez-iniciatvu-leader-opakovanie-vo-o-po-podpise-zmluvy-o-nfp-s-ppa/10998
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-prijmateom-nfp-cez-iniciatvu-leader-opakovanie-vo-o-po-podpise-zmluvy-o-nfp-s-ppa/10998
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Predmetom predkladané-
ho projektu boli stavebné 
investície - rekonštrukcia 
objektov živočíšnej výro-
by.  
Cieľom projektu bolo  
zlepšenie výkonnosti živo-
číšnej výroby a produkč-
ných parametrov chova-
ných zvierat. Tento cieľ sa 
dosiahol rekonštrukciou 
existujúceho ustajňova-
cieho objektu na farme 
Vyšehradné a zriadením 
nových ustajňovacích 

priestorov na farme v Sol-
ke, kde boli vytvorené 
podmienky pre postupné 
zvyšovanie počtu chova-
ného hovädzieho dobytka.  
Projekt sleduje moderné 
trendy v chove hospodár-
skych zvierat pri súbež-
nom dodržiavaní welfare. 
Zlepšenie ustajňovacích 
podmienok sa prejavilo 
vo zvýšení produkčných 
parametrov zvierat,  
v zlepšení ich reprodukč-
ných vlastností a vo zvý-

šení kvality výsledného 
produktu. Ďalšími cieľmi 
predkladaného  projektu 
bolo zlepšenie welfare  
v chove hospodárskych 
zvierat, zabezpečenie 
dostatočnej skladovacej 
kapacity pre objemové 
krmivá, zlepšovanie pra-
covných podmienok za-
mestnancov či zvýšenie 
produktivity práce a zni-
žovanie výrobných a pre-
vádzkových nákladov.  

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Rekonštrukcia 
hospodárskych 
objektov  
živočíšnej výroby 

 

Opatrenie 4 / Podopatre-
nie 4.1 / Oblasť 2. Živo-
číšna výroba  
  
Miesto: SR, Trenčiansky 

kraj, Nitrianske Pravno 

 

Žiadateľ:  Katarína Rov-
ná 

 

Schválená výška prí-
spevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   
47 982,89 € 

 

 

Viac informácií nájdete 
TU        

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Katarína Rovná 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Katarína Rovná 

Fotografie po realizácii 
projektu,  

Zdroj: Katarína Rovná 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2137

