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Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na "Informačné dni ku 
schválenému Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky 2023 - 2027". 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje pri prí-
ležitosti oficiálneho schválenia Strategického plánu Spoločnej poľno-

hospodárskej politiky 2023 - 2027 (SPP) informačné dni v regiónoch. 
Cieľom bude prezentácia schváleného Strategického plánu a jeho jed-

notlivých intervencií. Srdečne pozývame všetkých relevantných 
aktérov. Prihlasovanie bude prebiehať prostredníctvom registračného 
formuláru Národnej siete rozvoja vidieka SR.  
Informačné dni, ktoré sa uskutočnia 7. 12. 2022 v Nitre, sú zabezpečené 
prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka SR.   
Termíny konania: 
Žilina – 6. december 2022, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, 
Kongresová sála, 
Nitra – 7. december 2022, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, 
Akademická 4, 949 01 Nitra, 
Prešov – 14. december 2022, Úrad Prešovského samosprávneho kraja.  
Prosíme o potvrdenie účasti do 12:00, dňa 
5. 12. 2022 prostredníctvom prihlasovacieho formuláru.  

https://www.nsrv.sk/?pl=78
https://www.nsrv.sk/?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
https://www.nsrv.sk/download.php?3449
http://www.nsrv.sk/download.php?3702
http://www.nsrv.sk/download.php?3702
http://www.nsrv.sk/download.php?3702
http://www.nsrv.sk/download.php?3702
http://www.nsrv.sk/download.php?3702
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2916
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2916
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2916
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2916
https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2916
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl4OnW4DxykYqlMs81cXmEFwmV7ww6GNKEpOa8xDtIE7eqQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl4OnW4DxykYqlMs81cXmEFwmV7ww6GNKEpOa8xDtIE7eqQg/viewform


Európska komisia schválila slovenský 
Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky na roky 2023 – 2027 

Po vyše ročnej intenzívnej príprave a rokovaniach 
s domácim agrosektorom a zástupcami Európskej únie 
dňa 24. 11. 2022 Európska komisia schválila finálnu 
podobu slovenského Strategického plánu Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SP SPP) na nasledujúce 
eurofondové obdobie. Pre našich pôdohospo-

dárov, rozvoj vidieka i štátnu správu sa Strategický plán 
stane kľúčovým ,,manuálom" na najbližšie roky.   
 

FAQ k výzve č. 56/PRV/2022 a 63/PRV/2022 

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám prináša dokumenty 
s najčastejšími otázkami a odpoveďami. Tie najnovšie 
zodpovedané sa týkajú výzvy č. 56/PRV/2022 pre 
podopatrenie 16.1 - Podpora na zriaďovanie a pre-

vádzku operačných skupín EIP zameraných na 
produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva a výzvy 
č. 63/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 - Podpora na 
investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohos-

podárstva a lesného hospodárstva.  
Odpovede na zosumarizované otázky sú priebežne 
aktualizované a boli vypracované alebo skonzultované 
Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR. 
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 ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  

OZNAMY PPA 
PPA eviduje obrovský zá-

ujem potravinárov o výz-

vu na 10 miliónov  
1. 12. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) eviduje ob-

rovský záujem zo strany 
potravinárov o finančné 
prostriedky z výzvy na 

opatrenie štátnej pomoci 
na podporu potravinár-
skeho sektora v dôsledku 
agresie Ruska proti Ukraji-

ne. Do polnoci 30. novem-

bra 2022 prišlo 311 žia-

dostí, ktoré predstavujú 
h o d n o t u  t a k m e r 

35 miliónov 500 tisíc 
EUR. Limit na jedno IČO je 
500 tisíc EUR.  

PPA vyplatila celú Zelenú 
naftu aj poistné 

29. 11. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) vyplatila 
celú štátnu pomoc vo 
forme úľav na environmen-

tálnych daniach, tzv. 

ZELENÁ NAFTA 2022.  

Aktualizácia č. 2 výzvy 
č. 59/PRV/2022 

25. 11. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra  oznamuje 
príjemcom podpory z Prog-

ramu rozvoja vidieka SR 

2014 – 2022, že aktua-

lizovala na webovom sídle 
PPA, v časti PPA/Projektové 
podpory/Implementácia 
programov/PRV 2014-

2020 /Výzvy /Opatren ie 

8 / P o d o p a t r e n i e 

8.5 / 59/PRV/2022  Výzvu č. 
59/PRV/2022 pre opatrenie: 

8 – Investície do rozvoja 
lesných oblastí a zlepšenia 
životaschopnosti lesov, 

podopatrenie: 8.5 Podpora 

na investície do zlepšenia 
odolnosti a environ-

mentálnej hodnoty lesných 
ekosystémov; činnosť: Bu-

dovanie a obnova občians-

kej a poznávacej infraštruk-

túry v lesných ekosysté-

moch.  

https://www.mpsr.sk/europska-komisia-schvalila-slovensky-strategicky-plan-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-na-roky-2023-2027/52---18431/
https://www.mpsr.sk/europska-komisia-schvalila-slovensky-strategicky-plan-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-na-roky-2023-2027/52---18431/
https://www.mpsr.sk/europska-komisia-schvalila-slovensky-strategicky-plan-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-na-roky-2023-2027/52---18431/
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp-0_en?page=0
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp-0_en?page=0
https://www.nsrv.sk/?pl=104
https://www.nsrv.sk/?pl=104&article=2917
https://www.nsrv.sk/?pl=104&article=2917
https://www.nsrv.sk/?pl=104&article=2917
https://www.nsrv.sk/?pl=104&article=2917
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=104&article=2899
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=104&article=2899
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=104&article=2899
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=104&article=2899
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=104&article=2899
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-eviduje-obrovsk-zujem-potravinrov-o-vzvu-na-10-milinov/11759
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-eviduje-obrovsk-zujem-potravinrov-o-vzvu-na-10-milinov/11759
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-eviduje-obrovsk-zujem-potravinrov-o-vzvu-na-10-milinov/11759
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-vypplatila-cel-zelen-naftu-aj-poistn/11756
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-vypplatila-cel-zelen-naftu-aj-poistn/11756
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--2-vzvy--59-prv-2022/11752
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--2-vzvy--59-prv-2022/11752
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/
https://www.apa.sk/projektove-podpory-123
https://www.apa.sk/projektove-podpory-123
https://www.apa.sk/projektove-podpory
https://www.apa.sk/projektove-podpory
https://www.apa.sk/prv-2014-2020
https://www.apa.sk/prv-2014-2020
https://www.apa.sk/prv-2014-2020-vyzvy
https://www.apa.sk/opatrenie-8
https://www.apa.sk/opatrenie-8
https://www.apa.sk/podopatrenie-8-5
https://www.apa.sk/podopatrenie-8-5
https://www.apa.sk/59-prv-2022
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AKTUALITY MPRV SR 

 

 

Chov lipicanov je zapísaný v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO 

1. december 2022 

Chov koní plemena lipican je od dnešného dňa zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Chov jedného z najstarších kultúrnych plemien na svete, ktorého plemennú knihu vedie aj 
Národný žrebčín v Topoľčiankach, š. p., má v Európe vyše 440-ročnú tradíciu. Na Slovensku sa zmienky 
o chove lipicanov datujú do 18. storočia.  
 

 

Európska komisia víta iniciatívu Slovenska v oblasti zdravia pôdy 

30. november 2022 

Štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč predstavil v Bruseli slovenskú víziu v oblasti financovania 
aktivít vedúcich k zlepšovaniu zdravia pôdy a jej vodozádržných vlastností, ktorá má priamy súvis s pri-
pravovanými návrhmi Európskej komisie. Tá považuje slovenský návrh za najambicióznejší spomedzi 
členských štátov V4.  

 

 

Kalkulačka na výpočet pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu 
a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine 

29. november 2022 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako rezortná organizácia Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravila informatívnu kalkulačku na výpočet výšky pomoci 
určenej subjektom poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska 
proti Ukrajine.  
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začína verejné ex post konzultácie 

23. november 2022 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do 
ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené 
regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru.  
 

 

Ďalší odklad spracovania triedeného odpadu je zlou správou 

22. november 2022 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je znepokojené z opätovného odkladu 
účinnosti povinnosti upravovať zmesový komunálny odpad pred skládkovaním až na rok 2024, ktoré 
dnes oznámilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).  
 

Minister Vlčan sa na rokovaní Rady ministrov v Bruseli zastal aj výrobcov hnojív 

22. november 2022 

V pondelok 21. novembra 2022 sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 
zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Bruseli. Hlavnou témou zasadnutia bolo dlhoočakávané 
oznámenie o zabezpečení dostupnosti hnojív, ktoré Komisia pripravila v reakcii na aktuálnu krízu. 

 

V regionálnych centrách MIRRI bude mať zastúpenie aj rezort pôdohospodárstva 

21. november 2022  
Na otvorení posledného, 7. Regionálneho centra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a infor-

matizácie SR v Banskej Bystrici, sa zúčastnil štátny tajomník MPRV SR Henrich Haščák. Vo všetkých 
regionálnych centrách bude od začiatku roka 2023 pôsobiť aj zástupca MPRV SR, ktorý bude poskytovať 
komplexné individuálne poradenstvo na farme i mimo nej.  

https://www.mpsr.sk/chov-lipicanov-je-zapisany-v-svetovom-kulturnom-dedicstve-unesco/52---18438/
https://www.mpsr.sk/europska-komisia-vita-iniciativu-slovenska-v-oblasti-zdravia-pody/52---18437/
https://www.mpsr.sk/kalkulacka-na-vypocet-pomoci-na-podporu-polnohospodarskej-prvovyroby-rybolovu-a-akvakultury-v-dosledku-agresie-ruska-proti-ukrajine/52---18436/
https://www.mpsr.sk/kalkulacka-na-vypocet-pomoci-na-podporu-polnohospodarskej-prvovyroby-rybolovu-a-akvakultury-v-dosledku-agresie-ruska-proti-ukrajine/52---18436/
https://www.mpsr.sk/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zacina-verejne-ex-post-konzultacie/52---18421/
https://www.mpsr.sk/dalsi-odklad-spracovania-triedeneho-odpadu-je-zlou-spravou/52---18418/
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-sa-na-rokovani-rady-ministrov-v-bruseli-zastal-aj-vyrobcov-hnojiv/52---18417/
https://www.mpsr.sk/v-regionalnych-centrach-mirri-bude-mat-zastupenie-aj-rezort-podohospodarstva/52---18413/
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Švédska operačná skupina vyvíja nástroj, 
ktorý pomáha podnikateľom plánovať 
dlhodobé aktivity, ako je budúca zmena 
vlastníctva alebo odchod do dôchodku. 
Poskytuje tiež návod na otázky týkajúce 
sa dlhodobej udržateľnosti spoločnosti 
a dôležitosti osobných hodnôt pre 
podnikanie a vedenie.  
Založenie, prevádzka a odovzdanie 
podniku je pre farmárarov a vlastníkov 
malého podniku významným záväzkom 
a vyžaduje si veľa osobných investícií. 
Často môže byť veľmi ťažké rozlíšiť 
medzi súkromným životom a profe-

sionálnou prácou. Okrem toho nie je 
vždy ľahké nájsť radu na témy, ktoré 
presahujú technickú stránku podnikania. 
To viedlo k rozhodnutiu mnohých 
mladých ľudí odísť z poľnohospodárstva 
a dokonca aj z vidieckych oblastí.  
Vo Švédsku už farmári používajú 
nástroje na pomoc pri plánovaní 
budúcnosti. K dispozícii je veľa 
nástrojov, z ktorých každý sa zameriava 
na iné aspekty podnikania. Operačná 
skupina Företagaren Plán B (ďalej len 
„Plán B pre podnikateľa”) sa rozhodla 
posunúť to na ďalšiu úroveň a spojiť 
všetky relevantné otázky plánovania do 
jedného súboru nástrojov. Knut 
Wålstedt z projektu: „Chceli sme 
pomôcť majiteľom fariem a 
podnikateľom rozvíjať ich osobné 
dlhodobé plány týkajúce sa finančných, 
sociálnych a technických aspektov. 
Zlepšenie týchto vyhliadok, najmä pre 
mladých farmárov, môže prispieť k 
hospodárskemu, sociálnemu a územ-

nému rozvoju vidieckych oblastí.” Ak sa 
ľudia vo svojej práci cítia bezpečnejšie, 

šťastnejšie a lepšie, môže to viesť k to-

mu, že miesta budú atraktívnejšie pre 
interných a externých inovátorov a začí-
najúce podniky.  
Cieľom projektu bolo vybudovať 
integrovaný webový plánovací nástroj 
Plán B pre podnikateľa a vytvoriť k nemu 
príručku a online školiaci kurz. Knut 
pokračuje: „Nástroj pomáha mladým 
podnikateľom klásť správne otázky, 
prispieva k dosiahnutiu rovnováhy 
medzi finančnými požiadavkami a kapa-

citou rodiny a spoločnosti.” Na 
vytvorenie online nástroja a školiaceho 
kurzu spojila operačná skupina 
poľnohospodárskych poradcov, environ-

mentálne spoločnosti a banky. Sada 
nástrojov Företagaren Plan B má päť 
rôznych modulov: finančný plán B, 
dôchodkový plán B, environmentálny 
plán B, generačný plán B, hodnotový 
plán B. Partnerstvo sa stretlo s určitými 
ťažkosťami pri hľadaní trhov pre svoje 
produkty. Preto bola sada nástrojov 

doteraz testovaná len v niekoľkých 
praktických prípadoch. Knut hovorí: 
„V týchto prípadoch bolo úplne jasné, že 
dodržiavanie nášho zmýšľania a pou-

žívanie nášho súboru nástrojov poskytlo 
všetkým partnerom pri prechode 
rodinnej firmy cenné poznatky a zna-

losti. Zúčastnené rodiny hodnotili škole-

nia veľmi pozitívne.”  
 

  

 

 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM  
Pomáhame mladým podnikateľom klásť tie správne otázky  

    Viac o projekte nájdete tu. 

Databázu všetkých EIP 
inšpirácií dostupných     
v slovenčine nájdete tu . 

http://www.nsrv.sk/download.php?3807
http://www.nsrv.sk/download.php?3807
http://www.nsrv.sk/download.php?3807
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3807


Predmetom projektu bola rekonštrukcia 
chodníka popri ceste III/1146 Skalica – 
Mokrý Háj – Radošovce. Pridanou 
hodnotou projektu bola jeho komplex-

nosť vo väzbe na okolité verejné pries-

transtvo – výsadba zelenej plochy a dre-

vín a vo väzbe na zvýšenie a skvalitnenie 
informovanosti obyvateľstva v obci. 
Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality 
infraštruktúry malých rozmerov v obci 
Mokrý Háj -  rekonštrukcia chodníka so 
sprievodnou infraštruktúrou, tak zelenou 
ako aj hmotnou. Nový chodník sa rea-

lizoval v záujme zabezpečenia lepšieho 
komfortu a bezpečnosti chodcov. Zároveň 
nová zeleň a doplnenie mobiliáru dotvorí 
prostredie obce vďaka dizajnovo jednot-

nej sústave vitrín a autobusového 
prístrešku.  
 

 

Ďalšie implementované projekty  
z PRV SR 2014 - 2020 nájdete  

v našej databáze! 
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Viac o projekte nájdete tu. 

INŠPIRÁCIE K 

 

Rekonštrukcia 
miestnych chodní-
kov k.ú. Mokrý Háj 
 

Opatrenie 7/ Podopatrenie 
7.2 / Podpora na investície 
do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií 
do energie z obnoviteľných 
zdrojov a úspor energie - 
Investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširova-

nia všetkých druhov infra-

štruktúr malých rozmerov  
 

Miesto: Trnavský kraj, SR, 
okres Skalica 

 

Žiadateľ: Obec Mokrý Háj 
 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
25 134,43 € 

 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Fotografia po realizácii projektu 

Zdroj: Obec Mokrý Háj 
Fotografia pred realizáciou projektu 

Zdroj: Obec Mokrý Háj 

Fotografie po realizácii projektu 

Zdroj: Obec Mokrý Háj 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2788
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2681
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020

