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Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť 
sa do 12. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022“.   
Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, 
inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako 
i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom miestnej akčnej skupiny vo 
vašom území. Podrobnosti nájdete v prihláške.  
  

 Sledujte pripravované aktivity NSRV SR v mesiacoch máj a jún 2022. 
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Seminár pre mladých farmárov k aktuálnej 
výzve na podopatrenie 6.1 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Banskobystrický kraj Vás pozýva na Seminár pre 
mladých farmárov k aktuálnej výzve na podopatrenie 
6.1 

Termín a miesto: 19.05.2022, Zvolen 

 

Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku v rámci 

PRV SR 2014 - 2022  
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Košický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu 
Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 
2014 - 2022. 
Termín a miesto konania: 20.05.2022, Moravany 

 

Biodynamické poľnohospodárstv v ovo-

cinárstve – vykopávanie preparátov 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Trenčiansky kraj vás pozýva na vzdelávaciu 
aktivitu Biodynamické poľnohospodárstvo v ovo-

cinárstve – vykopávanie preparátov. 
Aktivita sa uskutoční v termíne 21. mája 2022                    
v priestoroch Biodynamic Libichava, č. 50, Libichava. 
 

Výmena skúseností do Trnavského kraja – MAS 
Stará Čierna voda 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Žilinský kraj Vás pozýva na aktivitu Výmena skúseností 
do Trnavského kraja – MAS Stará Čierna voda.  
Aktivita sa uskutoční v dňoch  25. a 26. mája 2022.  
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  ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  

Obsahové námety pre 
podopatrenie 16.1 

Dávame Vám do pozornosti, že 
riadiaci orgán PRV SR 2014—2022 
zverejňuje zoznam schválených/
neschválených obsahových náme-

tov v rámci výzvy č. 1/2020 pre 
opatrenie 16, podopatrenie 16.1 
Podpora na zriaďovanie a prevádzku 
operačných skupín EIP zameraných 
na produktivitu a udržateľnosť 

poľnohospodárstva z PRV SR 2014 – 
2020.  
 

Najčastejšie otázky a odpovede  

Prinášame Vám najčastejšie otázky 
a odpovede k výzve  č. 53/
PRV/2022, podopatrenie: 6.3 – 
Pomoc na začatie podnikateľskej 
činnosti na rozvoj malých 
poľnohospodárskych podnikov         
a k výzve č. 54/PRV/2022, 
podopatrenie: 6.1 – Pomoc na 
začatie podnikateľskej činnosti pre 
mladých poľnohospodárov.  

Zároveň pre Vás až do ukončenia 
výzvy aktualizujeme aj FAQ k výzve 

č. 52/PRV/2022 - Podopatrenie 4.1 - 
Podpora na investície do 
poľnohospodárskych podnikov. 

Odpovede na zosumarizované 
otázky boli vypracované alebo 
skonzultované Sekciou rozvoja 
vidieka a priamych platieb MPRV 
SR. 

 PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR  

SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a o konkrétnych termínoch buďte informovaní včas. 
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AKTUALITY MPRV SR 

 

Od rastlín závisí naše zdravie aj zdravie našej planéty 

12. máj 2022 

Sekretariát Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC) zverejnil informáciu o tom, že Valné 
zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo dňa 29. marca 2022 rezolúciu vyhlasujúcu 12. máj 
ako „Medzinárodný deň zdravia rastlín (IDPH).  
 

Rokovanie so starostami, primátormi a pôdohospodármi z okresu Komárno 

10. máj 2022  
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan rokoval so zástupcami Združenia miest    
a obcí okresu Komárno. Z 35 starostov a primátorov sa stretnutia zúčastnilo až 26. Prítomných na 
stretnutí s ministrom zaujímali všetky aktuálne témy, ktoré hýbu slovenským agrosektorom.  
 

Slovenský agrorezort bude v New Yorku zastupovať uznávaný expert 

9. máj 2022  
V minulom týždni sa v New Yorku uskutočilo 17. zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených 
národov. Slovenskú republiku na tomto podujatí zastupoval odborník na lesníctvo MPRV SR Boris 
Greguška, ktorý zasadnutiam tohto Fóra v rokoch 2018 – 2020 predsedal. Jedným z hlavných cieľov 
rokovaní je implementácia Strategického plánu OSN pre lesy a plnenia globálnych cieľov pre lesy. 

 

Štátny tajomník M. Kováč na pracovnej ceste v Maďarsku 

6. máj 2022 

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč sa stretol                    
s podštátnou tajomníčkou Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Anikó Juhász. V rámci programu 
pracovnej cesty štátny tajomník a podštátna tajomníčka, doprevádzaní vybranými rezortnými expertmi, 
navštívili odbytové družstvo výrobcov ovocia a zeleniny Hanság-Fertőmenti...   
 

 

Konzerváreň v Poprade má novú výrobnú halu 

5. máj 2022 

Známa popradská konzerváreň Tatrakon sa presťahovala do nového areálu s novou výrobnou halou       
v Poprade – Matejovciach. Na slávnostnom spustení prevádzky sa zúčastnil minister Samuel Vlčan          
a generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV 
SR) Zuzana Nouzovská.  
 

Minister Vlčan navštívil mliekareň vo Zvolene 

2. máj 2022 

V rámci svojich výjazdov do potravinárskych podnikov navštívil minister Samuel Vlčan Zvolenskú 
mliekareň, s. r. o Minister sa priamo na mieste oboznámil s aktuálnou situáciou v sektore spracovania 
mlieka, informoval sa o aktuálnych problémoch mliekarne a zároveň poskytol vedeniu spoločnosti svoj 
pohľad a plány na pomoc spracovateľom mlieka.  
 

Aktualizácia výziev Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (OP RH) 

2. máj 2022 

Cieľom aktualizácie výziev bolo zjednodušiť podmienky na získanie nenávratného finančného príspevku, 
ktoré stanovuje Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Výška finančných 
prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy je dostatočná.  
 

Spúšťame mimoriadnu pomoc pre potravinárov 

29. apríl 2022 

Potravinári môžu vypĺňať dotazník, na základe ktorého im MPRV SR poskytne mimoriadnu finančnú 
pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania.  

https://www.mpsr.sk/od-rastlin-zavisi-nase-zdravie-aj-zdravie-nasej-planety/52---17714/
https://www.mpsr.sk/rokovanie-so-starostami-primatormi-a-podohospodarmi-z-okresu-komarno/52---17704/
https://www.mpsr.sk/slovensky-agrorezort-bude-v-new-yorku-zastupovat-uznavany-expert/52---17702/
https://www.mpsr.sk/statny-tajomnik-m-kovac-na-pracovnej-ceste-v-madarsku/52---17701/
https://www.mpsr.sk/konzervaren-v-poprade-ma-novu-vyrobnu-halu/52---17700/
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-navstivil-mliekaren-vo-zvolene/52---17695/
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-vyziev-operacneho-programu-rybne-hospodarstvo-2014-2020-op-rh/52---17694/
https://www.mpsr.sk/spustame-mimoriadnu-pomoc-pre-potravinarov/52---17693/
https://rezort-nppc.sk/potravinari/login


Predĺženie lehoty pre 
podávanie žiadostí          
o priame podpory 

13. 5. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra  oznamuje 
žiadateľom, že Ministerstvo 
pôdohospodárstva a roz-

voja vidieka SR v zmys-

l e  o z n á m e n i a                     
č. 10990/2022 zo dňa      

12. mája 2022 určuje       
31. máj 2022 ako konečný 
dátum na podávanie 
jednotnej žiadosti na rok 
2022.  

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

12.5.2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra  oznamuje 
prí jemcom podpory            
z Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 – 2022, že 
aktualizovala na webovom 

s íd le  PPA  Výzvu                 
č. 52/PRV/2022 pre 
opatrenie: 4 – Investície do 
hmotného majetku, 
podopatrenie: 4.1 – 

Podpora na investície do 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h 
podnikov.  

Záujem o projekty 

potravinárov je veľký - na 
PPA prišlo 626 žiadostí 

9.5.2022 

P ô d o h o s p o d á r s k e j 
platobnej agentúre bolo 
v  r á m c i  v ý z v y                      
č. 51/PRV/2021, pre 
opatrenie: 4 – Investície do 
hmotného majetku, 
podopatrenie: 4.2 – 

Podpora pre investície na 
spracovanie /uvádzanie na 
trh a/alebo vývoj 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h 
výrobkov doručených 626 
žiadostí o nenávratný 
f inančný  pr í spevok 
(ŽoNFP).  

PPA posiela žiadateľom 
informáciu, ako majú 
postupovať po úbytku 
plochy po aktualizácii  
LPIS 

6. 5. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) pristúpila 
k mailovej komunikácii so 
žiadateľmi o priame 

podpory, u ktorých došlo 
k úbytku plochy po 
pravidelnej aktualizácii LPIS. 
Informácia im má pomôcť 
predísť nezrovnalostiam pri 
p o d á v a n í  ž i a d o s t í , 

pričom PPA aktívne 
ident i f i kova la  t ý ch 
žiadateľov, ktorých sa týka 
najväčší úbytok plôch.  

Aktualizácia príručky pre 
žiadateľa o priame 
podpory pre rok 2022 

3. 5. 2022 

PPA si dovoľuje informovať 
žiadateľov, že v zmysle 

zverejneného Oznámenia 
MPRV SR o odchýlkach      
z postupov platby na 

poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu           
a životné prostredie – 

dodatok č. 1 (č. 9961/2022) 
a  a k t u a l i z o v a n é h o 
Usmernenia MPRV SR        

k nariadeniu vlády SR        
č. 342/2014 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú pravidlá 
poskytovania podpory         

v poľnohospodárstve         
v súvislosti so schémami 
oddelených priamych 
platieb aktualizovala 

Príručku pre žiadateľa 
o priame podpory pre rok 

2022.  

PPA chce zvýšiť záujem 
mladých o prácu               
v agrorezorte 

3. 5. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra podpísa la 
Memorandum o spolupráci 
so Slovenskou poľno-

hospodárskou univerzitou 
v Nitre. PPA študentom 
posky tne  možnos t i 
absolvovania odborných 
s t á ž í ,  v ý b e r o v ý c h 
prednášok a exkurzií a tiež 
možnosť konzultácií 
odborných tém pri príprave 
z á v e r e č n ý c h  p r á c 
študentov.   

PPA aktualizovala LPIS - 
žiadatelia o priame 
podpory by si mali 
skontrolovať plochy 

29. 4. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra aktualizovala 
systém identif ikácie 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h 
pozemkov – LPIS.  

Po tejto aktualizácii stúpol 
počet dopytov na úpravu, 
z dôvodu zníženia výmery 
dielu pôdneho bloku 
u časti žiadateľov o priamu 

podporu. PPA preto 

zverejňuje spôsob, ako 
majú žiadatelia v takomto 

prípade postupovať.  
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https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia-prruky-pre-iadatea-o-priame-podpory-pre-rok-2022/11448
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-chce-zvi-zujem-mladch-o-prcu-v-agrorezorte/11447
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-chce-zvi-zujem-mladch-o-prcu-v-agrorezorte/11447
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-chce-zvi-zujem-mladch-o-prcu-v-agrorezorte/11447
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-aktualizovala-lpis-iadatelia-o-priame-podpory-by-si-mali-skontrolova-plochy/11442
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-aktualizovala-lpis-iadatelia-o-priame-podpory-by-si-mali-skontrolova-plochy/11442
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-aktualizovala-lpis-iadatelia-o-priame-podpory-by-si-mali-skontrolova-plochy/11442
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-aktualizovala-lpis-iadatelia-o-priame-podpory-by-si-mali-skontrolova-plochy/11442
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
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V roku 2012 bola v Maďarsku zriadená 
celoštátna participatívna experimen-

tálna sieť s cieľom zlepšovať a rozvíjať 
nové ekologické postupy a zároveň 
podporiť prechod na agroekológiu. 
Poľnohospodári a výskumníci v ÖMKi On
-Farm Living Lab navrhujú a realizujú 
poľné pokusy a technologické testy 
techník v oblasti trvalo udržateľného 
manažmentu plodín a zvierat, ktoré 
prispievajú k flexibilite, udržateľnosti      
a odolnosti poľnohospodárskych systé-

mov a prispôsobeniu fariem v súvislosti 
so zmenou klímy.  

V rámci svojej stratégie „Z farmy na stôl” 
zdôrazňuje EÚ úlohu ekologického 
poľnohospodárstva v udržateľnom 
potravinovom systéme a zameriava sa 
na cieľ 25 % poľnohospodárskej pôdy EÚ 
v ekologickom hospodárení do roku 
2030. Veľkosť plochy s organickým 
pestovaním v Maďarsku sa od roku 2016 
zdvojnásobila, čo predstavuje okolo 6 % 
celkovej poľnohospodárskej pôdy v roku 
2020 (pre EÚ ako celok to bolo 9 %         
v roku 2020) – Eurostat. Podľa nedávno 
zverejneného národného ekologického 
akčného plánu, Maďarsko má cieľ 
dosiahnuť 10 % do roku 2027.  
Maďarský výskumný ústav pre 
ekologické poľnohospodárstvo (ÖMKi) 
podporuje zlepšenie a rozširovanie 
ekologického poľnohospodárstva            
v Maďarsku. „Hlavným cieľom ÖMKi je 
zvýšiť organickú produkciu poľno-

hospodárstva a jeho konkurencie-

schopnosť, poskytovanie bezpečných        
a výživnejších potravín maďarským 
spotrebiteľom a zabezpečenie 
udržateľnosti. Na to je nevyhnutný 
výskum,” hovorí Dóra Drexler, riaditeľka 
ÖMKi.  
Jednou z hlavných aktivít ÖMKi je 
výskum na farmách. Ich výskumná sieť 
na farmách je inovatívny system 
experimentov uskutočnených na viac 
ako 100 maďarských ekologických 
farmách. V roku 2020 získala sieť 
akreditáciu „Living Lab – Živé 
laboratórium” a bola prijatá do 
Európskej siete živých laboratórií 
(ENoLL). „Živé laboratoriá” uľahčujú       
a podporujú otvorenú inováciu založenú 
na spolupráci, kde rôzne zainteresované 
strany (napríklad občania, farmári, 
výskumníci, spoločnosti) môžu 
spoluvytvárať riešenia v reálnom živote.  
Laboratórium ÖMKi On-Farm Living Lab 
bolo spustené s cieľom rozvíjať 
ekologické poľnohospodárstvo a šíriť 
osvedčené postupy trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva v rôznych oblastiach 
vrátane plodín na ornej pôde, 
záhradníctva, včelárstva, vinohradníctva 
a chovu zvierat. Je založené na 
myšlienke aktívnej účasti farmárov na 
výskume a výmene profesionálnych 
skúseností. Problémy, ktoré treba riešiť, 
a riešenia, ktoré treba vyskúšať, sa 
určujú spoločne medzi farmármi, 
výskumníkmi a inými aktérmi                   
v hodnotovom reťazci a testovanie sa 
vykonáva v rámci rôznych podmienkach 
trhových operácií.  
Ágoston Nobilis, majiteľ ekologickej 
farmy Csoroszlya, vykonáva niekoľko 
experimentov v spolupráci s ÖMKi On-

farm Living Lab. „Je veľmi inšpirujúce, že 

mladí výskumníci, ktorí sú skutočne 
oddaní ekologickému poľnohos-

podárstvu a zachovaniu biodiverzity, 
nám poskytujú praktické rady priamo na 
farme. Aj tieto prepojenia a neustála 
výmena skúseností nás vedú k lepším 
výsledkom.”  
Gergely Makai, manažér ekologického 
vinohradu Tokaj-Hétszőlő, hovorí: „Úzko 
spolupracujeme s ÖMKi v rámci 
laboratória On-Farm Living Lab od roku 
2012 s cieľom  vyvinúť vegetáciu 
viacdruhovej krycej plodiny dobre 
prispôsobenú maďarským podmien-

kam”. Projekty experimentujú s druhovo 
vhodnými zmesami semien pre 
medziradové pestovanie vo 
vinohradníctve, ktoré má nahradiť 
mechanické medziradové pestovanie, 
ktoré môže byť škodlivé pre pôdy. 
Optimálne zloženie na ochranu pôdy 
proti pôdnej erózii a zvýšenie 
biodiversity sa skúma v reálnych 
podmienkach.  

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM  

 Živé laboratórium ekologického hospodárenia na farme  

Databázu 
všetkých EIP 
inšpirácií 
dostupných 
v slovenčine 
nájdete tu . 

    Viac o projekte nájdete tu. 

http://www.nsrv.sk/download.php?3582
http://www.nsrv.sk/download.php?3582
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3582
http://www.nsrv.sk/download.php?3582
http://www.nsrv.sk/download.php?3582


Predmetom projektu je  
výstavba a rekonštrukcia 
miestnych komunikácií, 
lávok, mostov, chodníkov  
a záchytných parkovísk, 
autobusových zastávok. 
Projekt prispieva k na-

plneniu nasledujúcich 
cieľov: 
- miestny ekonomický 
rozvoj obce - rekonštrukcia 
časti miestnej komunikácie 

umožní okrem dostupnosti 
prináležiacich objektov na-

pojenie na širšiu doprav-

nú sieť a tým rozvoj 
cestovného ruchu ako aj 
vhodné podmienky pre 
rozvoj priemyslu a hos-

podárskej výroby, 
- zvýšenie ekologickej 
stability krajiny vrátane 
prepojenia ekológie širšími 
väzbami na región, 

- vytvorenie 
základu pre ďalší 
rozvoj vidieckych 
oblastí. 
Realizácia pro-

jektu „Rekon-

štrukcia miestnej 
komunikácie 

Nimnica“ znamená hlavne 
ekonomický rozvoj obce 
vzhľadom na ďalší rozvoj 
cestovného ruchu, indi-
viduálnej bytovej výstavby 
v uvedenej lokalite, 
cestovného ruchu a zlep-

šenia dopravného napo-

jenia rodinných domov, čo 
bude mať celkový dosah aj 
na vyšší ekonomický rast   
a na produktivitu práce, 
ktoré nevyhnutne súvisia   
s vytvorením základu pre 
ďalší rozvoj vidieckych 
oblastí.  
 

 

Ďalšie implementované pro-

jekty z PRV SR 2014 - 2020 
nájdete v našej databáze! 
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    Viac o projekte nájdete tu. 

INŠPIRÁCIE K 

Rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií v obci 
Nimnica 

 

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 roz-

širovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých roz-

merov  
 

Miesto: Trenčiansky kraj, SR, 
okres Púchov, obec Nimnica 

 

Žiadateľ:  Obec Nimnica 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
77 869,15 € 

 

 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Fotografie pred realizáciou projektu, Zdroj: Obec Nimnica 

Fotografie po realizácii projektu, Zdroj: Obec Nimnica 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2386
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2386
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2386
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2386
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2681
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2386
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INŠPIRÁCIE K 
INOVÁCIÁM 

 ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  
 

https://www.apa.sk/55-prv-2022

