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NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

 POZVÁNKA NA VÝSTAVU AGROKOMPLEX 2017  

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne 
M2 počas konania 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017, 
ktorá sa uskutoční 17. – 20. augusta 2017 v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. 

   
Autor fotografií: Archív NSRV SR 

Sprievodný kultúrny program: 

 vystúpenia ľudovoumeleckých súborov  

 vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2017 

 módna prehliadka ľudových krojov 

 detský kútik s voľnočasovými aktivitami 

Celý program je zverejnený na našej webovej stránke.  

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE „LES MOJIMI OČAMI“  

Manažérke NSRV SR Ing. Lenke Mikulovej pripadla milá povinnosť - vyžrebovať výhercov súťaže vyhlásenej NSRV 
SR v časopise Spravodajca NSRV 1/2017. Tejto úlohy sa zhostila veľmi zodpovedne a podľa pravidiel súťaže 
vyžrebovala tri tematické kresby. Autori milých a originálnych obrázkov, menovite Beáta z Vinného, Karolína 
a Timea z Choče, získavajú voľné vstupenky na výstavu Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 20. 
augusta 2017 v Nitre. Galéria víťazných kresieb súťaže je uvedená na strane č. 4. 

Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným autorom zaslaných kresieb veľmi pekne ďakujeme!  

 

Tešíme sa na stretnutie v Expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR! 
 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1426


 AKTUALITY MPRV SR 

Holandské vajcia už aj na Slovensku! 
09 August 2017 

Vajcia pôvodom z Holandska kontaminované pesticídom fipronil sa nachádzajú už aj na Slovensku. Objavili ich 
inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) vo veľkosklade pre gastronomické zariadenia vo 
Vrbovom. Išlo pritom o 24 balení uvarených a ošúpaných vajec dodaných do SR z Holandska cez viacero krajín. 
Čítajte viac... 

Africký mor ošípaných atakuje Slovensko, agrorezort realizuje mimoriadne opatrenia 
09 August 2017 

Slovensko čelí hrozbe afrického moru ošípaných u domácich ošípaných a diviakov. Vysoko nákazlivá choroba 
atakuje hranice na západe, severe aj východe krajiny. MPRV SR realizuje mimoriadne opatrenia, k dodržiavaniu 
odporúčaní a zároveň opatrnosti  vyzýva všetkých farmárov, chovateľov, spotrebiteľov i celú verejnosť. 
Čítajte viac... 

   
Zdroj: MPRV SR 

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov 
08 August 2017 

Podporíme výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur. 
Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.  
Čítajte viac... 

Doprava v regiónoch sa zlepší, pribudnú prestupné terminály aj záchytné parkoviská 
07 August 2017 

Celkovo 31 projektov zameraných na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy zatiaľ doručili samosprávy na 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pribudnú prestupné terminály, záchytné parkoviská či pro-
jekty na preferenciu verejnej dopravy. 
Čítajte viac... 

Prípravky podozrivé z nelegálneho použitia pesticídu sa používajú aj v Poľsku. Pozor pri nákupe vajec i hydino-
vého mäsa! 
04 August 2017 

Slovenskí spotrebitelia by mali byť pri nákupe vajec a hydiny na pozore. V Holandsku inšpektori kontrolujú viac 
ako 200 hydinových fariem pre podozrenie z nelegálneho pridávania pesticídu fipronil do prípravkov a krmiva na 
ošetrenie sliepok proti parazitom. Škandál už zasiahol Nemecko, Francúzsko, Britániu i krajiny Beneluxu. 
Holandsko už dokonca vyzvalo občanov, aby dočasne nekonzumovali vajcia. Problémy majú aj v Poľsku. 
Čítajte viac... 

Znížiť extrémne teploty v mestách pomôžu eurofondy z agrorezortu 
02 August 2017 

Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, pomôžu zmierniť aj projekty z výzvy určenej 
na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR už vyhodnocuje projekty z prvého kola v rámci operačného programu IROP. 
Čítajte viac... 
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 OZNAMY PPA
 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory 
na účasť spracovateľa na výstave 
15 August 2017 

Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie 
podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre 
prijímateľov nenávratného finančného príspevku z 
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí 
uzatvorili Zmluvu o NFP ... 
14 August 2017 

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského 
programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 
2017/2018 
10 August 2017 

Oznámenie o zverejnení výzvy číslo OPRH-
MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia 
08 August 2017 

Otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017 
03 August 2017 

PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky a odpovede 
k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu 
Čítajte viac... 
 

 

  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  
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KALENDÁR UDALOSTÍ 

ZEMĚ ŽIVITELKA 2017 

Účasť na 44. ročníku medzinárodného agrosalónu pro-
pagujúceho obnovu a rozvoj vidieka, rastlinnú a živočíš-
nu výrobu, potravinárstvo, poľnohospodársku techniku, 
záhradníctvo apod. Prezentácia činnosti NSRV SR, 
nadviazanie kontaktov a spolupráce s organizáciami z 
oblasti rozvoja vidieka 

termín a miesto konania: 24. 08. – 29. 08. 2017 České 
Budějovice (ČR) - Výstaviště České Budějovice, a. s. 

zastúpenie: CJ NSRV SR, RA NSRV SR pre Trenčiansky      
a Trnavský kraj 

ŽDAŇANSKÝ JARMOK 

Aktivita RA NSRV SR pre Košický kraj  - spoluorganizácia 
regionálnej aktivity informačno-propagačného charak-
teru v oblasti rozvoja vidieka 

cieľ: podpora propagácie tradičných ľudových remesiel 
a prezentácia RA NSRV SR pre Košický kraj 

termín konania: august 2017 

Zmena termínov a obsahu plánovaných aktivít 
vyhradená. 

Čítajte viac... 

 

 REGISTRÁCIA PROJEKTOV
 

Registrácia konečných prijímateľov z PRV SR 
2014 - 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka 
07 Júl 2017 
NSRV SR si dovoľuje informovať prijímateľov 
finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020          
o prebiehajúcom procese prípravy elektronizácie 
registračných formulárov k podopatreniam 4.1, 
4.2, 6.4, následne i k podopatreniam 6.1, 6.3, 
19.2, 19.3 a ku všetkým  podopatreniam 
opatrenia 7 a 16 PRV SR 2014 - 2020. 
Spôsob registrovania konečných prijímateľov z 
PRV SR 2014 - 2020 do Národnej siete rozvoja 
vidieka SR pre opatrenia 4.1, 4.2, 6.4 zostáva 
zatiaľ nezmenený. 
Čítajte viac... 

Databáza projektov z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4 
PRV SR 2014 – 2020 
07 Júl 2017 
Prinášame vám prehľad zrealizovaných projektov 
z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4 PRV SR 2014 – 2020 
zaregistrovaných do Národnej siete rozvoja 
vidieka SR aj s fotodokumentáciou, ktorá 
pozostáva z ukážok jednotlivých projektov. 
Čítajte viac... 
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GALÉRIA VÍŤAZNÝCH KRESIEB SÚŤAŽE „LES MOJIMI OČAMI“ 

Naši mladí čitatelia prostredníctvom pestrých obrázkov vyjadrili svoj vzťah k lesu. 

Kresby sú originálne, plné farieb a srší z nich životodarná energia a pohoda, ktorú možno v lese načerpať najmä 
počas prechádzok a turistiky... 
 

   
 Beáta, 8 rokov         Karolína, 9 rokov   

 

 

 

        Timea, 8 rokov 

 
 


