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NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

 
AGROKOMPLEX 2018  

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne 
F počas konania 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018, 
ktorá sa uskutoční 16. – 19. augusta 2018 v Nitre v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny 
podnik. 

Orientačná mapa výstavy 

 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1715
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1715
https://www.agrokomplex.sk/vystavisko/navigacia-na-vystavisko/


  

KULTÚRNY PROGRAM V EXPOZÍCII NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA SR 

POČAS VÝSTAVY AGROKOMPLEX 2018 

16. august 2018 (štvrtok) 

10:30 - 11:00  Folklórny súbor Chočanka 

11:00 - 11:30 "Heligón partia Sokolka" - spevácka skupina 

11:30 - 12:00   Spevácky súbor Opatovčan 

12:00 - 12:30 Folklórny súbor Teplanka 

12:30 - 13:00   Folklórny súbor Šuriančanka 

13:00 - 13:30 A.Králik, Ľ.Bálint - hudobné vystúpenie 

13:30 - 14:00  Nezábudka Kovarce - spevácka skupina 

14:00 - 14:30   Spevácka skupina Lišňanka 

14:30 - 15:00  Pečenická dychovka 

15:00 - 15:30  Ľudová skupina ČAVARGOŠ 

16:00 - 16:30  Balvanovci - heligónka 

16:30 - 17:00  Spevácka skupina Lišňanka 

17. august 2018 (piatok) 

10:00 - 10:30 Mužský zbor Klížania 

10:30 - 11:00   Ženský zbor Chor de Clus 

11:30 - 12:00 Folklórny súbor Zbor Matičiar 

12:00 - 12:30  Folklórny súbor Šiňava 

12:30 - 13:00   Folklórny súbor Batizovce 

13:00 - 13:30  A. Králik, Ľ. Bálint - hudobné vystúpenie 

13:30 - 14:00   Ženský zbor Chor de Clus 

14:00 - 14:30 Mužský zbor Klížania 

15:00 - 16:00 Folklórny súbor Zbor Matičiar 

17:00 - 17:30   Heligonkári spod Kľaku 

18. august 2018 (sobota) 

09:30 - 10.00 Seniorské srdce Ludanice - spevácka skupina 

10:00 - 10.30 Spevácka skupina Čabanka - folklórne vystúpenie 

10:30 - 11:00 Spevácka skupina ÚSMEV 

11:00 - 11:30 Folklórny súbor Volkovčanka 

11:30 - 12:00   Detský folklórny súbor Zbežanček 

12:00 - 12:30   Nebeská muzika - hudobnospevné pásmo 

12:30 - 13:00   Nebeská muzika - hudobnospevná skupina 

13:00 - 15:00 CJ NSRV SR - odovzdávanie ocenení „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“ 

15:00 - 16:30 CJ NSRV SR - prehliadka ľud. krojov 

*Zmena programu vyhradená                                                                   

 

 

                                   Autor fotografie: Archív NSRV SR 

 



 OZNAMY PPA  

Oznam pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 
14 August 2018 
PPA uverejnila Zoznam povinných príloh predkladaných k ŽoP pre: podopatrenie 6.1 - Povinné prílohy 
predkladané k žiadosti o paušálnu platbu -2. splátka NFP a  podopatrenie 7.2 - Povinné prílohy predkladané pri 
Žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby a refundácie. 
Čítajte viac... 

Upozornenie PPA k povinnosti prijímateľa v zmluve s dodávateľom uvádzať klauzulu o strpení kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami zo strany štátnych orgánov resp. nimi 
poverených osôb 
06 August 2018 
PPA si dovoľuje upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku na povinnosť mať v uzatvorenej 
zmluve alebo rámcovej dohode s dodávateľom zakomponovanú klauzulu o strpení kontroly/auditu súvisiaceho             
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy                        
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
Čítajte viac... 

Začalo ďalšie kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 
06 August 2018 
PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 
27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že prebieha 7. hodnotiace kolo. Termín jeho uzatvorenia je v zmysle výzvy 
posledný pracovný deň mesiaca, čo je 31.8.2018. 
Čítajte viac... 

Pôdohospodárska platobná agentúra opätovne získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému 
manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013. 
01 August 2018 
Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných 
štruktúr, softvérových a hardvérových funkcionalít, ktoré sú zamerané na ochranu informácií podľa potrieb 
organizácie. 
Čítajte viac... 
 

 AKTUALITY MPRV SR  

Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018 
13 August 2018 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
ako organizátor, Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv ako partner podujatia a Agroinštitút 
Nitra, štátny podnik ako organizačný garant Vás pozývajú na Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018. 
Čítajte viac... 

 

 

 

 

Diskusné okrúhle stoly Agrokomplex 2018 
13 August 2018 
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál poľnoinfo.sk Vás srdečne 
pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2018, ktorá začína vo 
štvrtok 16. augusta a potrvá do 19. augusta 2018. 
Čítajte viac... 
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Investície do hmotného majetku – MONAGRO, s.r.o. 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.2 / Oblasť 6 Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, 

vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel 

Miesto realizácie projektu: Obec Vinica 

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014-2020: 324 500,53 € 

     

Pohľad počas a po realizácii projektu; Zdroj: MONAGRO, s.r.o. 

Predmet projektu: Vybudovanie prevádzky na spracovanie hrozna a výrobu vína a obstaranie nových technológii 

do prevádzky. Realizáciou projektu sa zvýši efektivita výrobných faktorov a žiadateľ dosiahne nárast pridanej 

hodnoty v potravinárstve. Ďalším cieľom je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev                          

a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. Realizáciou projektu žiadateľ vytvorí nové 

pracovné miesto a zároveň posilní ekonomickú stabilitu spoločnosti MONAGRO, s.r.o. 

Viac informácií o zrealizovanom projekte  z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej stránke NSRV SR. 

 

 VYDÁVA
 

Agentúra pre rozvoj vidieka 
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja 
vidieka SR 
Akademická 4, 949 01  Nitra 
arvi@arvi.sk 

Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku 
SPRAVODAJCA NSRV.  

 

SME NA WEBE  www.nsrv.sk  

 

NEWSLETTER NSRV SR  číslo 1 - 12/2018 

 
Pohľad po realizácii projektu; Zdroj: MONAGRO, s.r.o. 
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