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Na nasledujúcich stranách Vám prinášame materiály, 

dokumenty, reakcie a opatrenia z 1. Informačného dňa 

Vidieckeho parlamentu, konaného v Tisovci dňa 22. 5. 2009 

v rámci projektu, podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 

2007-2013 s nosnou témou: Vidiecky cestovný ruch

Smerovanie podpory podľa odvetví
 Poľnohospodárska prvovýroba
 Spracovatelia produktov prvovýroby
 Lesníctvo
 Doplnkové činnosti (diverzi'kácia)
 Obecná infraštruktúra
 Odbytové organizácie
 Vzdelávacie inštitúcie
 Verejno-súkromné partnerstvá

Smerovanie podpory podľa osí

OS mil. € %

OS 1

Konkurencieschopnosť 
podnikov 835,4 31,5

OS 2

Životné prostredie 1 242,0 50,0

OS 3

Diverzi#kačné činnosti na 
vidieku a podpora obcí 358,0 13,5

OS 4

LEADER – prístup zdola nahor 74,5 3,0

Podpora v každej osi sa člení podľa opatrení. Pre 
každé opatrenie sú stanovené:

 Oblasť podpory
 Kritériá spôsobilosti
 Výdavky
 Bodovacie kritériá

OS 1 Modernizácia fariem – smerovanie podpory
 Rastlinná výroba + rýchlorastúce dreviny
 Živočíšna výroba
 Mechanizácia
 Ostatné

OS 1 Modernizácia fariem – výška podpory
 Rozpočet opatrenia ..............................13,7 mld. SKK
 Rozpočet projektov .................................41 mld. SKK
 Požiadavky z PRV ...................................19 mld. SKK
 Zdroje pre 1. výzvu ........................... cca. 9 mld. SKK
 Potrebné body................................................. cca.73 b.

OS 1 Nové výzvy
 Živočíšna výroba – smerovanie podpory
 Ovce, kozy
 Dojčiace kravy
 Ošípané
 Hydina
 Kone

Živočíšna výroba – výška podpory na zvýšenie 
stavu VDJ
1000 € na VDJ, maximálne ON 325 000 €, možnosť 
kombinácie sektorov v projekte

Rastlinná výroba 
 Ovocie
 Zelenina (skleníky, fóliovníky 5000€/ha)
 Chmeľ
 Hrozno a víno

 PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007  2013

Ing. Ján Beňadik, riaditeľ Odboru rozvoja vidieka

Globálnym cieľom PRV SR 2007 – 2013 je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravi-

nárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníc-

kych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.
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Rastlinná výroba – výška podpory
1500 €/ha, mwax. ON na projekt 400 000 €

Pridávanie hodnoty – spracovatelia  
– smerovanie podpory

 hygienicko-sanitárne režimy; 
 technológie na ochranu životného prostredia
 spracovanie produktov na výrobu potravín s chrá-

neným označením pôvodu, chráneným zemepis-
ným označením a zaručených tradičných špecialít; 

 zlepšenie prezentácie a prípravy produktov;
 prvotné spracovanie surového dreva;
 odbytové centrá; spracovateľské a výrobné kapacity 

vrátane obilných síl;

Pridávanie hodnoty – spracovatelia  
– výška podpory

 Rozpočet opatrenia ................................6,7 mld. SKK
 Rozpočet projektov ..............................16,7 mld. SKK
 Požiadavky z PRV ..................................7,8 mld. SKK
 Zdroje pre 1. výzvu cca ........................ 4,5 mld. SKK

Pozemkové úpravy
 spracovanie operátu obvodu projektu pozemko-

vých úprav;
 spracovanie návrhu registra pôvodného stavu so 

stanovením hodnoty pozemkov a porastov na nich;
 spracovanie návrhu miestneho územného systému 

ekologickej stability na účely pozemkových úprav;
 spracovanie všeobecných zásad funkčného uspo-

riadania územia v obvode pozemkových úprav;
 návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov; 
 spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení 

a plánu verejných zariadení a opatrení;
 spracovanie návrhu rozdeľovacieho plánu vo 

forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu;
 vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc 

nových pozemkov v teréne;
 spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geo-

metrického plánu alebo vo forme obnovy operátu 
katastra nehnuteľností novým mapovaním;

 realizácia v projekte pozemkových úprav plánova-
ných spoločných zariadení a opatrení; 

 Žiadateľ MP SR

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov  
– smerovanie podpory

 obstaranie strojov a zariadení pre pestovanie les-
ného reprodukčného materiálu v lesných škôlkach 
a výstavba a rekonštrukcia zariadení v lesných 
škôlkach;

 obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, 
výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov, 
ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie 
a odvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, 
ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany s ob-
medzením na špeciálne zariadenia;

 obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných 
ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy 
na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov);

 výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných 
zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke 
(napr. sklady lesného reprodukčného materiálu, 
manipulačno-expedičné sklady, budovy a zaria-
denia manipulačno-expedičných skladov) vrátane 
lesných ciest;

 obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), progra-
mového (soGvér) a iného elektronického vyba-
venia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich 
s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej 
produkcie.

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov  
– výška podpory

 Rozpočet opatrenia ................................1,3 mld. SKK
 Rozpočet projektov ................................1,2 mld. SKK
 Požiadavky z PRV ..................................0,6 mld. SKK

Odbytové organizácie výrobcov 
 – smerovanie podpory

 Podporované budú aktivity pre založenie a čin-
nosti odbytových organizácií výrobcov (ďalej len 
„OOV“), ktorých členovia budú fyzické a/alebo 
právnické osoby podnikajúce v poľnohospodár-
stve na území Slovenska a vyrábajúce nasledovné 
živočíšne alebo rastlinné komodity:

 mlieko, jatočný hovädzí dobytok, jatočné ošípa-
né, hydina a vajcia, ovce, kozy, včelie produkty, 

 drobné ovocie, zemiaky, obilniny, olejniny 
a strukoviny, chmeľ, muštové hrozno, liečivé, 
aromatické a koreninové rastliny,

Odbytové organizácie výrobcov – výška podpory
 Rozpočet opatrenia ..............................0,74 mld. SKK
 Rozpočet projektov ..............................0,61 mld. SKK
 Požiadavky z PRV ................................0,61 mld. SKK

Vzdelávanie a informačné aktivity
 Vzdelávacie aktivity (napr. semináre, kurzy, škole-

nia) tematicky zamerané na:
 technické, ekonomické a manažérske vedomosti 

súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou 
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podniku v rezorte (aktualizácia zákonov, mana-
žérske správanie, motivačné stratégie, komuni-
kačné techniky, 'remná kultúra);

 nové technológie z oblasti poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva;

 poznatky z oblasti zvyšovania kvality hospodáre-
nia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín;

 prenos a využívanie poznatkov a výsledkov 
výskumu do pôdohospodárskej praxe (napr. tech-
nologické inovácie výrobných systémov, rozvoj 
biotechnológií); 

 trvaloudržateľný manažment prírodných zdrojov; 
 poznatky z dodržiavania Krížového plnenia 

(Cross Compliance);
 využívanie výrobných postupov kompatibilných 

s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej 
krajiny a environmentu. 

 Informačné aktivity:
 tvorba nových vzdelávacích programov;
 tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
 krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie 

potrebných vedomostí a zručností;
 konferencie a semináre;
 televízne a rozhlasové kampane (ako sú napr. 

propagačné a informačné kampane na podporu 
kvality a bezpečnosti potravín, mediálne aktivity, 
besedy, talk shows); 

 výmenné informačné stáže a návštevy v tuzem-
sku a v EÚ;

 putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie 

a webové portály, informačný a poradenský servis 
zameraný na celoživotné vzdelávanie.

 Využívanie poradenských služieb
 Individuálne poradenstvo (min. 50 terénne.)
 Výdavky spojené s realizáciou poradenskej služby, 

ktorej obsahom sú minimálne:
▶ zákonné požiadavky riadenia a správne poľ-

nohospodárske a environmentálne podmienky 
ustanovené článkoch 4 a 5 a v prílohách III 
a IV nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 
v znení neskorších predpisov (pozri prílohu 
č. 2a a 2b programu), 

▶ normy bezpečnosti pri práci založené na 
právnych predpisoch Spoločenstva.

Obnova potenciálu LH a zavedenie preventívnych 
opatrení – smerovanie podpory

 realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch 
poškodených biotickými a abiotickými a antropo-
génnymi škodlivými prírodnými činiteľmi;

 obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie 
a výchova lesov v lesoch poškodených biotický-
mi a abiotickými a antropogénnymi škodlivými 
činiteľmi; 

 výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia les-
ných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných 
opatrení; výstavba,  rekonštrukcia, opravy a údržba 
protipožiarnych nádrží;

 budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich 
čistenie a údržba.

Obnova potenciálu LH a zavedenie preventívnych 
opatrení – výška podpory

 Rozpočet opatrenia ................................3,9 mld. SKK
 Rozpočet projektov ..............................2,99 mld. SKK
 Požiadavky z PRV ................................2,88 mld. SKK

OS 3 
KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH 
OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA 
VIDIECKÉHO HOSPODÁRSTVA

Opatrenia na realizáciu osi 3:
1. Diverzi'kácia smerom k nepoľnohospodárskym 

činnostiam
2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného 

ruchu
3. Vzdelávanie a informovanie
4. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
5. Obnova a rozvoj obcí
6. Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie 

stratégií miestneho rozvoja 

OS 3 – 1 Diverzi+kácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam
Podporované aktivity:

 rekreačné a ubytovacie zariadenia;
 doplnková výroba nepoľnohospodárskeho cha-

rakteru vrátane využívania obnoviteľných zdrojov 
energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej 
energie;

 areály vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreač-
ných a relaxačných činností (turistické chodníky, 
jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, 
cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, 
bazén, detské ihrisko a pod.).

OS 3 – 2 Cestovný ruch
Podporované aktivity

 nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou 
do 10 lôžok;
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 prestavba/prístavba časti rodinných domov 
a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné 
ubytovacie; 

 kempingové ubytovanie vrátane prístupových ciest 
v rámci areálu;

 doplnkové relaxačné zariadenia (sauna, krb, bazén 
a pod.). 
 

OS 3 - 3 Vzdelávanie
Zameranie opatrenia 

 Všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých obsah 
je v súlade s cieľmi opatrenia a umožňujúce čerpať 
podpory v rámci opatrení osi 3.

 Rôzne formy informačných aktivít: tvorba nových 
vzdelávacích programov, tvorba analýz vzdeláva-
cích potrieb, kurzy, školenia, tréningy, konferencie, 
semináre, televízne a rozhlasové kampane, výmen-
né stáže a návštevy, publikácie, webové portály.

OS 3 – 4 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Podporované aktivity:

 rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;
 detské a športové ihriská (vrátane krytých), tržníc 

(vrátane krytých), am'teátre, autobusové zastávky 
a pod.; 

 rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb 
a objektov spoločenského významu vrátane ich 
okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na MK 
SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia 
na internet;

OS 3 – 5 Obnova a rozvoj obcí
Podporované aktivity:

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovo-
dov a kanalizácií;

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych 
ciest, lávok a mostov; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chod-
níkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných 
priestranstiev a parkov; 
 

OS 3 Získavanie zručností
Podporované aktivity:

 vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja 
územia v súlade so záväznou osnovou integrovanej 
stratégie rozvoja územia prístupu Leader (akti-
vizácia občanov, mapovanie územia, získavanie 
údajov, štúdie, podklady, analýzy, navrhovaná a 
implementačná časť);

 príprava programov hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obcí; 

 vzdelávanie zamestnancov verejno –súkromných 
partnerstiev, ktoré sa podieľajú na príprave integ-
rovanej stratégie územia;

 propagačné podujatia a vzdelávanie vedúcich 
pracovníkov verejno-súkromných partnerstiev 
súvisiace s prípravou prístupu Leader;

OS 4
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA – VYTVORENIE

M.A.S. – občianske združenie v zmysle zákona SR 
o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. s dodatočnými 
charakteristikami podľa Nariadenia 1974/2006 EK, 
a to:

 zastúpením verejného sektora (obce, VÚC, samo-
správa, štátna správa)

 zastúpením súkromného sektora (MVO, podnika-
telia, občania)

 pomerné zastúpenie súkromného sektora v rozho-
dovacích orgánoch MAS je minimálne 50%

 vypracovaná integrovaná stratégia miestneho 
rozvoja (územie od 10 000 do 150 000 obyvateľov, 
s vylúčením obcí nad 20 000 obyvateľov, s aktivi-
tami v súlade s Programom rozvoja vidieka 2007-
2013 – Os 3,) v súlade s usmernením Riadiaceho 
orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva SR

 ŠTATÚT M.A.S. – udelený MP SR

Miestna akčná skupina – zloženie 
 Verejný sektor

 obce, VÚC; ostatná štátna správa a samospráva
 Súkromný sektor

 podnikatelia; MVO; občania
 Zamestnanci MAS – bez členstva v orgánoch:

 manažér; účtovník
Miestna akčná skupina – orgány

 Rozhodovací orgán
 Výberová komisia
 Monitorovací a kontrolný orgán

Zastúpenie v orgánoch:
 Verejný sektor do 50%
 Súkromný sektor nad 50%

Územie pre implementáciu stratégie musí byť 
homogénne 
To znamená že jeho hranica musí tvoriť jednu 
uzavretú krivku. Neprípustné je akékoľvek preru-
šenie územia t.j. nesmie pozostávať z dvoch alebo 
viacerých samostatných častí. 


