
Kalendár udalostí NSRV SR 

06. September 2019:  
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD  
na regionálnej úrovni (Košický kraj)  
RA NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracov-
nej skupiny LEADER/CLLD. Termín a miesto: 6.9.2019 v Košiciach  

31. August 2019 
21. Ždanianský jarmok 
Regionálna anténa NSRV SR pre KE kraj Vás pozýva na 21. Ždanianský jar-
mok, ktorý sa uskutoční dňa: 31. augusta 2019 v centre obce Ždaňa  
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Kultúrny program v Expozícii NSRV SR 
22. - 25. august 2019, Pavilón F., Pódium NSRV SR 

22. august 2019 (štvrtok) 
10.30 - 11.00 NR/ Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ - Spevácka skupina Lišňanka 
11.00 - 11.30  NR/ OZ "Požitavie - Širočina"  - FS Chočanka - folklórne vystúpenie 
11.30 – 12.00   NR/ Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ - Nezábudka Kovarce 
12.00 - 12.30 TN/ MAS Inovec - Spevácky súbor Opatovčan, spevácky súbor 
12.30 - 13.00  ZA/ MAS Orava, o.z. - Oravskí starostovia – mužská spevácka skupina 
13.00 - 13.30 NR/ OZ RADOŠINKA - Súbor Šuriančanka - folklórne vystúpenie 
14.30 - 15.00   ZA/ MAS Orava, o.z. - Oravskí starostovia – mužská spevácka skupina  
15.00 - 15.30   NR/ OZ RADOŠINKA - Spevácka skupina Čabanka - folklórne vystúpenie  

23. august 2019 (piatok) 
13.00 – 13.30  NR/ S-band - SOTDUM 
13.30 – 14.00  NR/ Mas Žibrica - Folklórny súbor Bádičanka 
14.00 - 14.30  NR/ MAS Žibrica – Spevácka skupina NÁDEJ Výčapy Opatovce  
14.30 - 15.00   NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – VESELÁ HELIGÓNKA – hudobno-spevácke vystúpe nie 
15.00 - 16.00   ZA/ ĽH Podhradská muzika – Dolný Turiec – hudobno-spevácke vystúpenie 
16.00 - 17.00   ZA/ MAS Turiec – FS Turiec – folklórne vystúpenie 
17.00 - 18.00  ZA/ MAS Terchovská Dolina/ ĽH Nebeská muzika – hudobno-spevné pásmo  

24. august 2019 (sobota) 
09.30 - 10.30 SZV/ Odovzdávanie ocenení v súťaži o najlepší slovenský med, medovinu, perník, peľ   
   a iné...   
11.00 - 11.30  PO/OZ MAS Sabinovsko – ĽH Burikovci - hudobno-spevácke vystúpenie 
11.30 - 12.00   PO/OZ MAS Sabinovsko – FS Uzovčan - folklórne vystúpenie 
12.00 - 12.30   PO/OZ MAS Sabinovsko – ĽH Ľucinske chlopi  
13.30 - 15.00   NSRV SR/Odovzdávanie ocenení „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019“  
15.00 - 15.30   TT/ OZ Naše Jadro – Spevácka skupina Brežáci 
15.30 - 16.00 NR/ MAS CEDRON - NITRAVA, Spevácka skupina ÚSMEV  
16.00 - 16.30   PO/ OZ MAS Sabinovsko – FS Uzovčan - folklórne vystúpenie  
16.30 - 17.00   PO/ OZ MAS Sabinovsko – ĽH Burikovci a ĽH Ľucinske chlopi - hudobno-spevácke   
   vystúpenie 
17.00 – 17.30  NR/ Pečenická dychovka 
17.30 – 18.00  NR/ Folklórny súbor Koniarovčanka 

25. august 2019 (nedeľa) 
10.00 - 10.30 NR/ OZ RADOŠINKA – Detský folklórny súbor Pelikánik  
10.30 - 11.00 NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – Spevácka skupina JATOVČANKA 
11.00 - 11.30   NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – Mužská spevácka skupina Váraďani 
11.30 - 12.00   NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – Folklórny súbor Uľančanka  
13.00 - 13.30 NR/ OZ RADOŠINKA – Detský folklórny súbor Zbežanček  
 
*Zmena programu vyhradená 



Zároveň dávame do pozornosti FAQ k opatreniu 7 PRV SR 2014 - 2020:  
 
Dokumenty na stiahnutie: 
FAQ 7.2 (0.03 MB, DOCX) 

FAQ 7.4 (0.03 MB, DOCX) 

FAQ Opatrenie 7 (0.40 MB, PDF) 

FAQ Opatrenie 7 - Sumár 08/2019 - I. časť (0.63 MB, PDF) 

FAQ Sumár 08/2019 (0.70 MB, PDF) 

Zber a poskytovanie informácií 

Implementácia stratégií CLLD –PRV SR 2014 - 2020 
 
CJ NSRV SR vám prináša FAQ pre podopatrenie 5.1.1 a 5.1.2 IROP konzultované s 
Riadiacim orgánom pre IROP: 
MAS má v opatrení 5.1.2 alokované prostriedky do aktivity B2 (175000,- €) v B3 a B1 0,- € pre sektor obce/ mestá 
na území MAS, ale je požiadavka z mesta na budovanie cyklotrasy a aktivitu B1 máme pre oprávnených žiadate-
ľov 3 sektoru. Je možné v aktualizácií stratégie urobiť opravu na zníženie alokovaných prostriedkov z B2 a presu-
nutie do B1 pre sektor obce/mestá na území MAS a zároveň aj zmeniť hodnotu maximálnej výšky príspevku z 
35000,- € na 100000,- €? 

Odpoveď: Žiadateľ postupuje v súlade s Usmernením PRV č. 3, v zmysle ktorého uvedené nie je možné.  

 

Je možné aby jeden žiadateľ si v rámci opatrenia 5.1.1 a 5.1.2 podal viac projektov? Ide o výstavbu cyklotras, kde 
by žiadateľ z dôvodu max. sumy príspevku rozdelil cyklotrasu na viac objektov, ktoré budú po zrealizovaní samo-
statne plne funkčné. 

Odpoveď: Z riadiacej dokumentácie RO pre IROP v rámci CLLD nevyplýva žiadne obmedzenie pre žiadateľov, ktorí spĺňajú 
PPP, na predloženie aj viacerých projektov. 

 

Prinášame Vám FAQ k výzve 41/PRV/2019 – Skladovacie kapacity a pozberová úprava, 
konzultované s RO pre PRV SR 2014 - 2020: 
 
Dokumenty na stiahnutie: 
FAQ 4.1 (0.41 MB, PDF) 

http://www.nsrv.sk/download.php?2388
http://www.nsrv.sk/download.php?2389
http://www.nsrv.sk/download.php?2662
http://www.nsrv.sk/download.php?2673
http://www.nsrv.sk/download.php?2674
http://www.nsrv.sk/download.php?2677


OZNAMY PPA 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukč-
ných funkcií lesov 
15 August 2019 

PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v les-
nom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v zmysle schémy minimálnej pomoci na 
poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov č. DM-12/2017. 
Čítajte viac.... 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave 
15 August 2019 

PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 
účasť spracovateľa na výstave v zmysle schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v zne-
ní Dodatku č. 3 č. DM-3/2014. 
Čítajte viac.... 
 

PPA už vyplatila žiadosti o platby na veľké dobytčie jednotky za 3,2 milióna eur (Tlačová správa)  
12 August 2019 

•  PPA už schválila 99,25 % žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky za rok 2019 
•  Žiadatelia už majú vyplatených viac ako 3,2 milióna eur a ďalšie platby prebiehajú 
•  Počet dojčiacich kráv stúpa a prekročil národný strop, platby na dobytčiu jednotku budú preto u nich 
 krátené  
Čítajte viac.... 
 

 

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka 
05 August 2019 

PPA zverejnila v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka hláse-
nie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 6. 2019. 
  

Registrácia žiadateľov pre opatrenie Zelená nafta 2019+ 
29 Júl 2019 

Upozorňujeme oprávnených žiadateľov o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ 
NAFTA 2019+) na povinnosť registrácie v DataCentre, a to v termíne od 10. júla 2019 do 09. augusta 2019. 
Čítajte viac.... 
 

Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárod-
ných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny. 
29 Júl 2019 
PPA oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné 
komodity / Uznávanie organizácií a programy Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie orga-
nizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení orga-
nizácií výrobcov ovocia a zeleniny. 
Čítajte viac.... 
 

Oznámenie o ukončení predaja sušeného odstredeného mlieka 
17 Júl 2019 

PPA ukončila predaj sušeného odstredeného mlieka po 37. čiastkovej výzve na predkladanie ponúk v rámci 
verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predklada-
nie ponúk skončila 18. júna 2019 
Čítajte viac.... 

https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodarstve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/9300
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodarstve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/9300
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodarstve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/9300
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https://www.apa.sk/aktuality/tlacova-sprava-ppa-uz-vyplatila-ziadosti-o-platby-na-velke-dobytcie-jednotky-za-3-2-miliona-eur/9283
https://www.apa.sk/aktuality/tlacova-sprava-ppa-uz-vyplatila-ziadosti-o-platby-na-velke-dobytcie-jednotky-za-3-2-miliona-eur/9283
https://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka
https://www.apa.sk/aktuality/registracia-ziadatelov-pre-opatrenie-zelena-nafta-2019/9238
https://www.apa.sk/aktuality/registracia-ziadatelov-pre-opatrenie-zelena-nafta-2019/9238
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-ktorych-sa-tyka-uznavanie-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-nadnarodnych-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny/9233
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-ktorych-sa-tyka-uznavanie-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-nadnarodnych-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny/9233
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-ktorych-sa-tyka-uznavanie-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-nadnarodnych-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny/9233
https://www.apa.sk/uznavanie-organizacii-a-programy/oznamenie-pre-ziadatelov-ktorych-sa-tyka-uznavanie-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-nadnarodnych-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny/9233
https://www.apa.sk/uznavanie-organizacii-a-programy/oznamenie-pre-ziadatelov-ktorych-sa-tyka-uznavanie-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-nadnarodnych-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny/9233
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-ktorych-sa-tyka-uznavanie-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-nadnarodnych-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-ovocia-a-zeleniny/9233
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-ukonceni-predaja-suseneho-odstredeneho-mlieka/9211
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-ukonceni-predaja-suseneho-odstredeneho-mlieka/9211


 

AKTUALITY MPRV SR 
 
 
Africký mor ošípaných: Nariaďuje sa intenzívny lov diviačej zveri! 
16 August 2019 
V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných  
a u diviačej zveri, ktorý predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat, v súlade so zákonom o veterinárnej staros-
tlivosti v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na utorkové zasadnutie Národnej expertnej skupiny pre africký 
mor ošípaných za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej, 
hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky vydáva nariadenie pre všetkých užívateľov poľovných revírov na území 
SR. 
 
Potravinoví inšpektori vykonali v prvom polroku 30-tisíc kontrol 
08 August 2019 
Zanedbaná hygiena, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby. Takéto boli 
najčastejšie pochybenia, ktoré odhalili inšpektori počas úradných kontrol potravín. V prvom polroku uskutočnila potra-
vinová kobra 30-tisíc kontrol od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky boli zistené približne v šiestich percentách 
prípadov. 
 
Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat 
08 August 2019 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ma v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariade-
né veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému moru ošípaných. 
 
Konto pre „Zelenú naftu“ si vytvorilo cez 2 000 žiadateľov 
06 August 2019 
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje všetkých oprávnených záujemcov o získanie „Zelenej nafty“, že 
na zaregistrovanie a vytvorenie konta na portáli štátneho DataCentra zostáva čas už len do tohto piatku. 
 
Otvorili sme dopravný terminál vo Svätom Jure 
30 Júl 2019 
Pricestovať autobusom, autom alebo na bicykli, zaparkovať na železničnej stanici a odtiaľ už cestovať vlakom. Novovy-
budovaný prestupný dopravný terminál vo Svätom Jure má motivovať ľudí viac využívať verejnú dopravu. Pre cestujú-
cich pribudlo záchytné parkovisko, autobusové zastávky a prístrešok pre bicykle. Nechýba mestský mobiliár, zeleň  
a bezbariérový prístup. 
 
Zmierniť prehrievanie miest pomôže zelená infraštruktúra 
26 Júl 2019 
Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, dokáže zmierniť budovanie prvkov zelenej infra-
štruktúry a podpora ekologickejšej dopravy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za uplynulé tri roky pod-
porilo približne dve stovky konkrétnych riešení po celom Slovensku za desiatky miliónov eur. 
 
Reťazce znova zvyšovali ceny – potraviny v júni u nás zdraželi najviac v EÚ 
24 Júl 2019 
Slovensko predbehlo rastom cien potravín v júni celú skupinu V4. Aj keď obchodníci ženú ceny nahor, slovenskí potravi-
nári čelia neustálemu tlaku dodávať im za nižšie ceny. 
 
Na pôde OSN sa diskutovalo o lesoch: Zásadný význam pre udržateľný rozvoj 
24 Júl 2019 
Ochrana životného prostredia vrátane klímy, zabezpečenie potravín pre rastúcu populáciu ľudstva, udržateľný a inklu-
zívny hospodársky rast, odstránenie chudoby a zvyšujúcich sa ekonomických a sociálnych nerovností, ako aj rešpektova-
nie ľudských práv sú komplexné a navzájom súvisiace výzvy. Zhodli sa na tom členovia Politického fóra na vysokej 
úrovni pre udržateľný rozvoj (HLPF), ktorí v New Yorku na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) diskutovali  
o lesoch. 
 
Matečná: Slovenskí spotrebitelia budú môcť nakupovať slovenskú zeleninu a ovocie stabilnejšie počas celého roka 
19 Júl 2019 
Bratislava, 19. júla 2019 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvu na skladovacie kapacity pre plo-
diny špeciálnej rastlinnej výroby. V rámci tohto opatrenia podporí agrorezort slovenských poľnohospodárov z Programu 
rozvoja vidieka sumou 15 miliónov EUR. 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14616
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14598
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14595
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14591
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14562
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14551
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14534
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14533
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14529


 

P R I H L Á Š K A   
Prihlasujem sa za člena Národnej siete rozvoja vidieka SR.                  *Povinné údaje  

 

*Názov subjektu/Meno a priezvisko:  
........................................................................... 

*IČO (v prípade PO alebo SZČO):  

........................................................................... 

*Adresa sídla alebo trvalého bydliska:  

........................................................................... 
 
*Kontakty pre zasielanie informácií (meno, telefón, e-mailová 
adresa): 
................................................................................
................................................................................
.............................................................. 

*Kraj (vyznačte kraj, v ktorom pôsobíte): 

BA TT NR TN ZA BB KE PO 
 

               

                                                                                                                                *Podpis 
*Dátum: .......................................                     
   

 
Prípadné zmeny vo vyššie uvedených údajoch, prosíme, zasielajte na arvi@arvi.sk. 

 
Svojím podpisom potvrdzujem záujem o členstvo v NSRV SR a správnosť uvedených údajov. Udeľujem súhlas so 
zverejnením názvu subjektu, ktorý zastupujem ako člena NSRV SR, kraja pôsobenia a so zasielaním informácií na 

uvedené adresy o aktivitách a podujatiach organizovaných NSRV SR. Zároveň súhlasím so spracovaním 

a evidenciou údajov uvedených v tejto prihláške pre účely databázy NSRV SR a ďalšie interné potreby NSRV SR 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež 

potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 
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