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Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva do svojho stánku na 
jedenástom ročníku poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni 
poľa. Ide o celoslovenskú prehliadku a výstavu odrôd, ochrany a výživy 
rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat na 
Slovensku, ktorá sa uskutoční 7.— 8. júna 2022 v Dolnej Krupej. 
Pre návštevníkov je pripravený odborný a sprievodný program.   
  
 

 Sledujte pripravované aktivity NSRV SR v mesiacoch jún a júl 2022. 

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?3449
http://www.nsrv.sk/download.php?3449
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Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej 
výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe 

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás 
pozýva na vzdelávaciu aktivitu Ekologické 
poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené                
s ukážkami dobrej praxe. 
Aktivita sa uskutoční dňa 01.07.2022 v Brezne. 
 

Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v 
rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od 
A po Z 

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás 
pozýva na vzdelávaciu aktivitu Inovácie v ekologickom 
poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna 
záhrada od A po Z. 
Aktivita sa uskutoční dňa 29.07.2022 v Brezne. 
 

Študijná cesta do Rakúska 

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás 
pozýva na Študijnú cestu do Rakúska v termíne               
9. - 10.6.2022. 

Študijná cesta je zameraná pre malých a mladých 
vinohradníkov a vinárov ako potenciálnych a reálnych 
beneficientov PRV SR 2014 - 2022. Cieľom je získať nové 
skúsenosti, oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe z PRV 
2014 - 2020 a použitými inováciami v špeciálnej 
rastlinnej výrobe. 
 

12. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia               
z územia MAS 2022" 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné 
skupiny zapojiť sa do 12. ročníka súťaže. 
Uzávierka prihlášok je 13. júna 2022. 
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  AKTIVITY PARTNEROV NSRV SR  

Záverečná konferencia VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
POLIRURAL 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mesto Nitra, 
Vidiecky parlament na Slovensku a  Agroinštitút, š.p. pozývajú 
na záverečnú konferenciú VÝSKUMNÉHO PROJEKTU POLIRURAL. 
Konferencia sa uskutoční dňa 8. júna 2022 od 10:00 hod. v 
Kongresovej sále Kúrie na Táľoch v Nízkych Tatrách. 

 PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR  

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

https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2744
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2744
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2744
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2744
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2744
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2745
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2745
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2745
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2747
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https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2729
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2729
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http://www.nppc.sk/pdf/2022/Newsletter_01_2022_final.pdf
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2741
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2729


 

03               AKTUALITY MPRV SR  

 

AKTUALITY MPRV SR 

 

Začali sa oficiálne rokovania medzi SR a EK k Strategickému plánu Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky 

1. jún 2022 

Rokovaním zástupcov MPRV SR s Európskou komisiou dňa 1. júna 2022 sa začali oficiálne rokovania 
medzi SR a EK k návrhu slovenského Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP).  
 

Ďalšia pomocná ruka agrorezortu pre našich pôdohospodárov je na svete 

1. jún 2022  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a Inštitút 
pôdohospodárskej politiky (IPP) pripravili pre farmárov možnosť vypočítať si výšku podpory v novom 
programovom období.   
 

LESY SR š. p. majú nového generálneho riaditeľa 

26. máj 2022  
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan uviedol do funkcie 
nového generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR Jána Marhefku.  
 

 

Minister Vlčan rokoval v Izraeli o spolupráci 
6. máj 2022 

MPRV SR plánuje prehĺbiť spoluprácu s Izraelom vo viacerých oblastiach poľnohospodárstva. V dňoch 
23. – 24. mája 2022 minister Samuel Vlčan rokoval v Tel Avive s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Izraela, Odedom Forerom o manažmente vody v krajine, uhlíkovom poľnohospodárstve               
a o organizácii výrobcov v poľnohospodárstve.  

 

 

Štátny tajomník M. Kováč v Bruseli: „Pôda je našim darom, našim dedičstvom a musí byť 
jednou z našich hlavných priorít“ 

25. máj 2022 

V utorok 24. mája 2022 sa v Bruseli uskutočnila Rada ministrov AGRIFISH, na ktorej Slovenskú republiku 
zastupoval štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.  

 

Nová rezolúcia OSN môže byť impulzom v boji proti globálnemu odlesňovaniu 

17. máj 2022 

V New Yorku sa v minulý piatok skončilo sedemnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených 
národov (UNFF 17). Členské krajiny OSN sa dohodli na novej rezolúcii, ktorá má napomôcť pri plnení 
Strategického plánu OSN pre lesy. Jedným zo strategických cieľov tohto plánu je zastavenie úbytku 
výmery a degradácie svetových lesov do roku 2030.  

 

Výberové konanie na generálneho riaditeľa š. p. LESY SR vyhral Ján Marhefka 

17. máj 2022 

16. mája sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) uskutočnilo 
výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa LESY SR, štátny podnik.  
 

 

Zásadný krok k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti na Slovensku 

17. máj 2022 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan spolu s prezidentkou 
Zväzu obchodu SR Nadeždou Machútovou a predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu 
Martinom Krajčovičom podpísali dohodu o spolupráci pri realizácii podporných nástrojov na zvýšenie 
potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.  

https://www.mpsr.sk/zacali-sa-oficialne-rokovania-medzi-sr-a-ek-k-strategickemu-planu-spolocnej-polnohospodarskej-politiky/52---17745/
https://www.mpsr.sk/zacali-sa-oficialne-rokovania-medzi-sr-a-ek-k-strategickemu-planu-spolocnej-polnohospodarskej-politiky/52---17745/
https://www.mpsr.sk/dalsia-pomocna-ruka-agrorezortu-pre-nasich-podohospodarov-je-na-svete/52---17744/
https://www.mpsr.sk/lesy-sr-s-p-maju-noveho-generalneho-riaditela/52---17734/
https://www.mpsr.sk/minister-vlcan-rokoval-v-izraeli-o-spolupraci/52---17731/
https://www.mpsr.sk/statny-tajomnik-m-kovac-v-bruseli-poda-je-nasim-darom-nasim-dedicstvom-a-musi-byt-jednou-z-nasich-hlavnych-priorit/52---17730/
https://www.mpsr.sk/statny-tajomnik-m-kovac-v-bruseli-poda-je-nasim-darom-nasim-dedicstvom-a-musi-byt-jednou-z-nasich-hlavnych-priorit/52---17730/
https://www.mpsr.sk/nova-rezolucia-osn-moze-byt-impulzom-v-boji-proti-globalnemu-odlesnovaniu/52---17723/
https://www.mpsr.sk/vyberove-konanie-na-generalneho-riaditela-s-p-lesy-sr-vyhral-jan-marhefka/52---17722/
https://www.mpsr.sk/zasadny-krok-k-zlepseniu-potravinovej-sebestacnosti-na-slovensku/52---17718/


Technická úprava 
formulárov pre MAS  
3. 6. 2022 

PPA oznamuje MAS, že 
zverejnila technickú úpravu 
formulárov – Príloha č. 13b 
Príručky pre prijímateľa 
LEADER verzia 1.3. 

zverejnenej dňa 11.09.2020. 
Uvedenou  úpravou 
nedochádza k zmene 
obsahu formulárov, ani      
k zmene štruktúry údajov, 
formuláre boli technicky 
rozšírené (doplnené) 
o ďalšie roky. 

Oznámenie k poskyto-

vaniu pomoci na vyko-

návanie opatrení zahr-
nutých do vnútro-

štátneho programu pre 
sektor včelárstva na 
podporný rok 2022/2023 

2. 6. 2022 

PPA oznamuje žiadateľom 
vo včelárskom programe, 
že zverejňuje oznámenie 
pre žiadateľov k pos-

kytovaniu pomoci na 

vykonávanie opatrení 
zahrnutých do vnútro-

štátneho programu pre 

sektor včelárstva na 
podporný rok 2022/2023   
a Príručku pre žiadateľa      
k poskytovaniu pomoci na 

vykonávanie opatrení 
z a h r n u t ý c h  d o 
vnútroštátneho programu 
pre sektor včelárstva na 
podporný rok 2022/2023.  

Od dnes môžu 
poľnohospodári žiadať 
dotácie na poistné 

27. 5. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) vyzýva 
oprávnených žiadateľov 
k predkladaniu žiadostí 
o poskytnutie štátnej 
pomoci v roku 2022 

v termíne od 27. mája 2022 
do 27. júla 2022 na 
opatrenie dotácia na platby 
poistného v poľnohos-

podárskej prvovýrobe.  

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 
dotácie na platby poist-
ného v poľnohospodárs-

kej prvovýrobe v znení 
Dodatku č. 3 

27. 5. 2022 

PPA oznamuje oprávneným 

žiadateľom, že zverejnila 
Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 

dotácie na platby 
poistného v poľno-

hospodárskej prvovýrobe   
v znení Dodatku č. 3 
v zmysle Schémy štátnej 
pomoci na platby 

poistného v poľno-

hospodárskej prvovýrobe 
č . S A . 6 3 1 0 0 
(2021/XA). Výzva je otvo-

rená od 27. mája 2022 do 
27. júla 2022.   

Usmernenie č. 7 Riadia-

ceho orgánu pre Prog-

ram rozvoja vidieka SR 
2014 – 2022 – aktualizá-

cia č. 1 

20. 5. 2022 

Usmernenie č. 7 Riadiaceho 
orgánu pre Program 
rozvoja vidieka SR 2014 – 

2022 ako Gestora CLLD      

k aktualizácii stratégie 
m ie s t n e h o  r o z v o j a 

vedeného komunitou na 
z á k l a d e  p r id e l e n i a 
dodatočnej alokácie           
v zmysle kapitoly 6.4 

Systému riadenia CLLD 
(LEADER a komunitný 

rozvoj) pre programové 
obdobie 2014 – 2022 

v znení aktualizácie č.1.  

Poľnohospodári , farmári  
- PPA Vám pomôže 
podať žiadosť správne  
19. 5. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra (PPA) pripomína 
žiadateľom o priame 

podpory, aby si skon-

trolovali plochy, na ktoré 
budú žiadať financie z PPA 

v rámci priamych podpôr. 
Po ostatnej aktualizácii 
systému identifikácie 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h 
pozemkov – LPIS sa 

mnohým poľnohos -

podárom upravila výmera 
dielu pôdneho bloku. Aby 
ich žiadosť o priamu 

podporu mohla byť 
vybavená správne, je 
potrebné, aby si svoje 
plochy skontrolovali a vy-

hodnotili na nových 
podkladoch.  

Oznámenie 

18. 5. 2022 

Oznámenie o pridelení 
dodatočnej alokácie          

v zmysle ods. 12, kapitoly 

6.4 Systému riadenia CLLD 
(LEADER a komunitný 
rozvoj) pre programové 
obdobie 2014 – 2022 

vydáva riadiaci orgán pre 
Program rozvoja vidieka SR 

2014 – 2022 ako gestor 

CLLD na základe 
rozhodnutia o pridelení 
dodatočnej alokácie 
Výberovou komisiou pre 
schvaľovanie stratégií CLLD 
a výber MAS.  
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OZNAMY PPA 

https://www.apa.sk/index.php?navID=843
https://www.apa.sk/index.php?navID=843
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2022-2023/11478
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2022-2023/11478
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2022-2023/11478
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2022-2023/11478
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2022-2023/11478
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2022-2023/11478
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2022-2023/11478
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/od-dnes-mu-ponohospodri-iada-dotcie-na-poistn/11475
https://www.apa.sk/aktuality/od-dnes-mu-ponohospodri-iada-dotcie-na-poistn/11475
https://www.apa.sk/aktuality/od-dnes-mu-ponohospodri-iada-dotcie-na-poistn/11475
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe-v-znen-dodatku--3/11474
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe-v-znen-dodatku--3/11474
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe-v-znen-dodatku--3/11474
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe-v-znen-dodatku--3/11474
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe-v-znen-dodatku--3/11474
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe-v-znen-dodatku--3/11474
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022-aktualizcia--1/11470
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022-aktualizcia--1/11470
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022-aktualizcia--1/11470
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022-aktualizcia--1/11470
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022-aktualizcia--1/11470
https://www.apa.sk/aktuality/ponohospodri-farmri-ppa-vm-pome-poda-iados-sprvne/11467
https://www.apa.sk/aktuality/ponohospodri-farmri-ppa-vm-pome-poda-iados-sprvne/11467
https://www.apa.sk/aktuality/ponohospodri-farmri-ppa-vm-pome-poda-iados-sprvne/11467
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie/11466
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Živočíšna výroba výrazne prispieva          
k emisiám amoniaku a skleníkových ply-
nov, konkrétne metánu. Prijatie metód 
pasenia, ktoré umožňujú kravám sa pásť 
optimálne, môže priamo prispieť k zníže-
niu emisií hospodárskych zvierat. Okrem 
toho rastie záujem o presný chov dobyt-
ka, metódy merania a digitálne nástroje, 
ktoré môžu podporiť farmárov pri znižo-
vaní, monitorovaní alebo riadení emisií 
na farmách. 
Projekt ‘Grazing cow monitor’ vyvinul 
obojok, ktorý využíva GPS sledovanie na 
monitorovanie polohy jednotlivých kráv. 

Nástroj jasne ukazuje, koľko času trávi 
krava vo vnútri alebo vonku. „Monitor 
poskytuje farmárom digitálny dôkaz, že 
ich kravy strávili dostatok času pasením 
sa vonku,” hovorí koordinátorka Stepha-
nie Van Weyenberg z projektového part-
nera ILVO. „Môže to teda pomôcť 
uľahčiť ich administratívne úlohy, no 
zároveň to umožňuje farmárom oz-
načovať a uvádzať na trh svoje mlieko 
ako mlieko z pastvín.” 

Umožnenie prístupu kráv na pastviny im 
poskytuje čerstvú trávu na jedenie          
a môže pomôcť zachovať zdravý pôdny 
ekosystém. Vonkajšia pastva môže tiež 
pomôcť znížiť emisie amoniaku z hospo-
dárskych zvierat. Keď kravy trávia menej 
času v stajniach, znižuje sa tým možnosť 
reakcie výkalov s močom a tvorby 

amoniaku. Sledovanie času pasenia kráv 
je jednou z možností, ako môžu farmári 
vo Flámsku a Holandsku dokázať, že 
prijímajú opatrenia na zníženie emisií 
amoniaku.  
Farmári môžu vidieť výsledky na in-
formačnom  paneli, ku ktorému majú 
jednoduchý prístup na svojom počítači 
alebo smartfóne. „Testovali sme moni-
tor na farmách v Belgicku a Holandsku,” 

pokračuje Stephanie, „a veľmi si vážime 
spätnú väzbu, ktorú dostávame od 
farmárov. Technológia je vyvinutá           
v úzkej spolupráci s nimi. Dávajú nám 
vedieť, aké sú ich potreby a očakávania. 
Ak napríklad zistia, že vzorkovacia 
frekvencia snímača príliš ovplyvňuje 
životnosť batérie, poskytovateľ techno-
lógie to zohľadní a technológiu upraví. 
Dúfame, že touto technológiou oslovíme 
vysoký počet európskych farmárov.”   

 

 

NSRV SR pre Vás pravidelne prekladá 
Newsletter EIP – AGRI o 
pôdohospodárstve a inováciách.  

Spolu s predchádzajúcimi vydaniami je 
dostupný tu. 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM   

Digitálny nástroj na monitorovanie pasúcich sa kráv 

Databázu 
všetkých EIP 
inšpirácií 
dostupných 
v slovenčine 
nájdete tu . 

    Viac o projekte nájdete tu. 

https://www.nsrv.sk/?pl=85
http://www.nsrv.sk/download.php?3618
http://www.nsrv.sk/download.php?3582
http://www.nsrv.sk/download.php?3632
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3632
http://www.nsrv.sk/download.php?3632
http://www.nsrv.sk/download.php?3618


Predmetom projektu bola rekonštrukcia 
Modrokamenskej Kalvárie, ktorá sa 
hlavne zamerala na rekonštrukcie striech 
kaplniek. 
Projekt bol zameraný na podporu na 
vykonávanie operácií v rámci stratégie 
CLLD ako aj podporu miestneho rozvoja 
vo vidieckych oblastiach a rozvoja 
vidieckeho cestovného ruchu a je plne     
v súlade s pod opatrením PRV 7.5. 
Podpora na investície do rekreačnej 
infraštruktúry, turistických informácií       
a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie (mimo 
Bratislavský kraj). 
Hlavným cieľom projektu je podporiť 
miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach 
prostredníctvom investícií do rekreačnej 
a turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov určenej na verejné využitie. 
Projekt bol realizovaný prostredníctvom 
hlavnej aktivity „Rekonštrukcia 
Modrokamenskej Kalvárie“. 

 

Ďalšie implementované projekty  
z PRV SR 2014 - 2020 nájdete  

v našej databáze! 
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Viac o projekte nájdete tu. 

INŠPIRÁCIE K 

Rekonštrukcia 
Modrokamenskej 
Kalvárie 

 

 

Opatrenie 7/ Podopatrenie 
7.5 / Podpora na investície 
do rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry 
malých rozmerov na verejné 
využitie  
 

 

Miesto: Banskobystrický 
kraj, SR, okres Veľký Krtíš, 
mesto Modrý Kameň 

 

 

Žiadateľ:  Mesto Modrý 
Kameň 

 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
29 996,51 € 

 

 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Mesto Modrý Kameň 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Mesto Modrý Kameň 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Mesto Modrý Kameň 

Fotografia pred realizácii projektu,  
Zdroj: Mesto Modrý Kameň 

Fotografia pred realizácii projektu,  
Zdroj: Mesto Modrý Kameň 

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=2391
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2681
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020

