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Spravodajca
NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA SR





E D I T O R I A L

 Ing. Lenka Mikulová
manažérka NSRV SR

v tomto predvianočnom období sa mnoho z nás zamýšľa nad končiacim sa rokom a bilan-
cuje. Tohtoročné obhliadnutie sa bude pravdepodobne iné ako po minulé roky, pretože 
sa stále prispôsobujeme novej situácii, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu. V nej sa viac 
než inokedy prejavila dôležitá úloha poľnohospodárov a potravinárov, ale ukázala nám aj to, 
aké zraniteľné sú vidiecke oblasti, ktoré sú úzko spojené s cestovným ruchom. 
Národná sieť rozvoja vidieka sa aj v tomto období snaží uľahčiť prístup k dôležitým informá-
ciám v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka všetkým beneficientom a potenciálnym 
beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ale aj širokej odbornej či laickej 
verejnosti. Aj preto zorganizovala množstvo aktivít, školení a seminárov zameraných na roz-
voj vidieka a poľnohospodárstva na Slovensku. Taktiež poskytla pomoc pri implementácii 
a čerpaní prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 
Programové obdobie PRV SR 2014 – 2020 sa blíži ku koncu a je nevyhnutné pripraviť sa na prí-
chod novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2021 – 2027. To so sebou prináša 
aj nové vízie a ciele pretavené do prípravy strategického plánu novej SPP, ktoré vám touto 
cesto prinášame. Možnosť uchádzať sa o podpory z končiaceho programové obdobia PRV 
SR môžu naďalej využiť poľnohospodári venujúci sa špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výro-
be, odborné organizácie so záberom na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, 
ale aj pôdohospodársky poradcovia a vzdelávacie inštitúcie. Všetky potrebné informácie 
sú obsahom tohto čísla a samozrejmosťou sú aj pravidelné rubriky a inšpiratívne myšlienky. 
Veríme, že časopis Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka SR vám poskytne množstvo 
informácií o dianí na vidieku, ale hlavne vám ponúkne dostatok nápadov na realizáciu va-
šich nápadov v oblasti rozvoja vidieka. Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a prajeme prí-
jemné čítanie. 

Milí  čitatelia, 
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AKTUÁLNE VÝZVY PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4 –  Investície 
do hmotného majetku
Výzva č. 50/PRV/2020

Podopatrenie 4.1 – Podpora 
na investície do poľnohospo-
dárskych podnikov
Oblasť: 
- Špeciálna rastlinná výroba 
a citlivé plodiny
- Živočíšna výroba
Podávanie a prijímanie ŽoNFP: 
od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021
Oprávnení žiadatelia: Prijí-
mateľom pomoci sú fyzické 
a právnické osoby podnikajú-
ce v poľnohospodárskej prvo-
výrobe.  

Opatrenie: 16  –  Spolupráca
Výzva na predkladanie žia-
dostí o schválenie obsaho-
vých námetov pre podopatre-
nie 16.1

Podopatrenie: 16.1 – Podpo-
ra na zriaďovanie a prevádzku 
operačných skupín EIP zame-
raných na produktivitu a udr-
žateľnosť poľnohospodárstva
Podávanie a prijímanie ŽoNFP: 
21.10.2020 – 22.2.2021
Maximálna výška finančných 
prostriedkov v rámci jedného 
obsahového zámeru: 200 000 
EUR. 

Opatrenie: 16  –  Spolupráca
Výzva na výber odborných 
hodnotiteľov ŽoNFP predlo-
ženej v rámci výzvy na pred-
kladanie Žiadostí o schválenie 
na zriaďovanie a prevádzku 
operačných skupín EIP zame-
raných na produktivitu a udr-
žateľnosť poľnohospodárstva 
z PRV SR 2014 – 2020

Podopatrenie: 16.1 – Podpo-
ra na zriaďovanie a prevádzku 
operačných skupín EIP zame-
raných na produktivitu a udr-
žateľnosť poľnohospodárstva
Dátum vyhlásenia výzvy: 
28.09.2020 
Dátum uzávierky výzvy: otvo-
rená

Opatrenie: 1 – Prenos znalostí 
a informačné akcie
Výzva č. 43/PRV/2019

Opatrenie: 1 – Prenos znalostí 
a informačné akcie
Podopatrenie: 1.1 – Podpora 
na akcie odborného vzdeláva-
nia a získavania zručností
Dátum vyhlásenia výzvy:  
18. 11. 2019
Dátum uzávierky výzvy: otvo-
rená

Opatrenie 2 - Poradenské 
služby, služby pomoci pri ria-
dení poľnohospodárskych
podnikov a výpomoci pre poľ-
nohospodárske podniky
Výzva č. 39/PRV/2019

Podopatrenie: 2.1 – Poraden-
ské služby zamerané na po-
moc poľnohospodárom a
obhospodarovateľom lesa
Dátum vyhlásenia výzvy: 
 21. 6. 2019
Dátum uzávierky výzvy: otvo-
rená



6 Spravodajca NSRV SR

AGROREZORT  
ZAINVESTUJE 21 MILIÓ-
NOV EUR DO ROZVOJA  
SLOVENSKÝCH FARIEM

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovali ve-
rejnú konzultáciu k príprave Strategického plánu 
2023 - 2027 s kľúčovými aktérmi v pôdohospo-
dárstve. Pre protipandemické opatrenia sa toto 
stretnutie uskutočnilo vo virtuálnom priestore.

Takmer 40 účastníkov z rezortu pôdohospodárstva, ži-
votného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckej 
platformy, Potravinárskej komory Slovenska, Agrár-
nej komory, Združenia mladých farmárov, Národného 
lesníckeho centra, Združenia vlastníkov neštátnych 
lesov a iných združení, organizácií, zväzov a komôr 
diskutovalo o Spoločnej poľnohospodárskej politike 
(SPP). Minister Ján Mičovský informoval o aktuálnom 
stave prípravy legislatívy k prechodným opatreniam 
na roky 2021 - 2022 a tiež novej SPP, ktorá by mala 
platiť od 1. januára 2023. V oboch prípadoch stále pre-
biehajú na bruselskej pôde trialógy, ktoré neumožňujú 
finálne nastavenie jednotlivých opatrení a intervencií. 
Slovenská republika tak stále nemá právnu istotu pri 
konkrétnom nastavovaní opatrení a intervencií. Aj na-
priek tomu sú rozpracované, a dnes aj boli prezentova-
né zo strany štátneho tajomníka Andreja Gajdoša a ge-
nerálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka a priamych 
platieb Petra Bognára, prvé opatrenia týkajúce sa nasta-
venia ekoschém, enviroschém, ako aj základnej platby.

Účastníci verejnej konzultácie mali po odznení jednot-
livých častí prezentácie aj v rámci diskusie mnohé otáz-
ky, na ktoré zástupcovia ministerstva odpovedali.

Zdroj: Archív MPRV SR

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 K STRATÉGII SPP

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zve-
rejnila výzvu na podporu investícií do poľnohos-
podárskych podnikov. Podpora sa týka špeciál-
nej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej 
výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 
miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú 
výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárske-
ho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žia-
dosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 
do 31.03.2021.

PPA zverejnila výzvu č. 50/PRV/2020 na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre 
opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetku, podo-
patrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospo-
dárskych podnikov. Výzva sa týka oblastí špeciálnej 
rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. 
Žiadatelia si môžu podať žiadosti výlučne elektronic-
ky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej sprá-
vy. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie 
vo vzťahu k žiadosti je potrebné, aby žiadateľ mal 
aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. 
Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a autorizovať 
od 1.3.2021 do 31.3.2020. Výška oprávnených výdav-
kov na jeden projekt je od 10 do 60 tisíc EUR. Na vy-
čerpanie je vo výzve určených 21 miliónov EUR. Výška 
podpory je v  prípade menej rozvinutých regiónov 50 % 
z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostat-
ných oblastí 40 % z celkových oprávnených výdavkov. 
Uvedená výška podpory sa zvyšuje o 20 % v prípade 
mladých poľnohospodárov a v prípade ekologického 
poľnohospodárstva.

Zdroj: Archív MPRV SR

S P R A V O D A J S T V O   M P R V  S R   A  P P A
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ZOZNAM SCHVÁLENÝCH 
UCHÁDZAČOV  

O DOTÁCIU VO FORME 
ÚĽAV NA ENVIRONMEN-
TÁLNYCH DANIACH - ZE-

LENÁ NAFTA 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje 
žiadateľom o priame podpory za rok 2020, že dňom 
27.11.2020 pristúpila k schvaľovaniu platieb pria-
mych podpôr. Vzhľadom na skutočnosť, že Európska 
komisia doposiaľ nezverejnila vykonávacie nariade-
nie, ktorým sa určuje úroveň úpravy priamych platieb 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  
č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020, 
do zverejnenia uvedeného nariadenia sú administro-
vané žiadosti žiadateľov, ktorým sa majú poskytnúť 
priame platby do 2 000 EUR. Zároveň dávame do po-
zornosti, že na žiadosti podané v roku 2020 PPA v sú-
lade s článkom 7 nariadenia EÚ č. 1307/2013 v plat-
nom znení uplatní lineárne zníženie vo výške 1,284073 
% na všetky priame platby. Rozhodnutia sa všetkým 
žiadateľom zasielajú prostredníctvom Centrálneho 
úradného doručovania formou elektronickej pošty bez 
ohľadu na právnu formy. Žiadateľom, ktorí majú zria-
denú a aktivovanú elektronickú schránku na portáli 
Slovensko.sk, bude rozhodnutie zaslané do tejto elek-
tronickej schránky. Ak žiadateľ nemá takúto schránku 
aktivovanú, je rozhodnutie automatizovaným spôso-
bom postúpené na poštové doručovanie bez účasti 
PPA. V tomto prípade je potrebné počítať s omeškaním 
niekoľkých dní, kým prebehne konverzia elektronické-
ho dokumentu do papierovej podoby a následné doru-
čovanie na adresu.
Zdroj: Archív PPA

HARMONOGRAM 
SCHVAĽOVANIA  

PLATIEB PRIAMYCH  
PODPÔR ZA ROK 2020

V rámci podporného opatrenia vo forme úľav na en-
vironmentálnych daniach – Zelená nafta 2020 bolo 
v rámci dvoch výziev prijatých celkom 2331 žiados-
tí. Z uvedených žiadostí je dotácia schválená pre 2225 
subjektov. Neschválení žiadatelia v počte 105 subjek-
tov boli prostredníctvom systému ITMS2014+ obozná-
mení o dôvodoch vyradenia z administratívneho spra-
covania. Jeden subjekt vzal svoju žiadosť späť. 

Kompletný zoznam nájdete na : https://www.apa.sk/ak-
tuality/zoznam-schvlench-uchdzaov-o-dotciu-vo-for-
me-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-naf-
ta-2020/10394

Zdroj: Archív PPA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zverejnilo dňa 07.12.2020 vporadí siedmu 
modifikáciu Programu rozvoja vidieka SR, zamernú výlučne na COVID-19 schválenú Európskou komisiou 
2.12.2020. Celú verziu nájdete na stránke MPRV SR v sekcii Rozvoj vidieka a priame platby, Rybné hospodár-
stvo na: https://www.mpsr.sk/prv-sr-2014-2020-po-7-modifikacii-zameranej-vylucne-na-covid-19-a-schva-
lenej-europskou-komisiou-2-12-2020/1180-43-1180-16150/

7. MODIFIKÁCIA PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA 
SR 2014 - 2020 ZAMERANÁ NA VÝLUČNE  

NA COVID - 19



UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO  
V RÁMCI SPP

Poľnohospodárstvo má jedineč-
né postavenie v spoločnosti, 
životnom prostredí a hospodár-
stve Európskej únie.
Poľnohospodársku činnosť umož-
ňujú dobré environmentálne pod-
mienky, ktoré poľnohospodárom 
umožňujú využívať prírodné zdro-
je, vytvárať produkciu a zarábať 
si na živobytie. Peniaze, ktoré poľ-
nohospodárstvo prináša, umožňujú 
získanie obživy pre rodiny poľno-
hospodárov a pre vidiecke komuni-
ty, pričom potraviny vyprodukované 
v poľnohospodárstve sú zdrojom 
obživy pre celú spoločnosť. Spoloč-
ná poľnohospodárska politika (SPP) 
preto kombinuje sociálne, hospo-
dárske a environmentálne prístupy 
na ceste k dosiahnutiu udržateľného 
systému poľnohospodárstva v EÚ. 
V rámci budúcej SPP, ktorá sa bude 
opierať o novú a ambicióznejšiu eko-
logickú architektúru, sa podniknú 
ďalšie kroky v tomto smere. Prijatím 
tohto kombinovaného a ambiciózne-
ho prístupu a využitím najnovšieho 
pokroku v oblasti znalostí a inovácií 
zosúlaďuje SPP poľnohospodárstvo 
s Európskou zelenou dohodou, kto-
rej cieľom je vytvoriť pre Európu 
inkluzívnu a konkurencieschopnú 
budúcnosť šetrnú k životnému pro-
strediu. Poľnohospodári, agropotra-
vinárske podniky, lesníci a vidiecke 
komunity zohrávajú zásadnú úlohu 
vo viacerých kľúčových oblastiach 

politiky zelenej dohody, vrátane:
- budovania udržateľného potravinové-
ho systému prostredníctvom stratégie 
z farmy na stôl;
- doplnenia novej stratégie biodiverzity 
ochranou a zlepšovaním rozmanitosti 
rastlín a zvierat vo vidieckom ekosys-
téme;
- prispievania k opatreniam v oblasti 
klímy obsiahnutým v zelenej dohode 
s cieľom dosiahnuť do roku 2050 nulo-
vú bilanciu emisií skleníkových plynov 
v EÚ;
- podpory aktualizovanej stratégie les-
ného hospodárstva, ktorá bude ohláse-
ná v roku 2020, udržiavaním zdravých 
lesov;

- prispievania k akčnému plánu nulo-
vého znečistenia, ktorý sa má stanoviť 
v roku 2021, a to ochranou prírodných 
zdrojov, ako sú voda, vzduch a pôda.
Opatrenia prijaté v týchto oblastiach 
budú riešiť niektoré z najväčších vý-
ziev, ktorým bude EÚ čeliť v nadchá-
dzajúcich rokoch. Tým, že SPP prispie-
va k riešeniu týchto výziev, zároveň 
zabezpečuje, aby sa zachovalo dôležité 
postavenie poľnohospodárstva v Euró-
pe aj pre budúce generácie.

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/food-far-
ming-fisheries/sustainability/sustaina-
ble-cap_sk
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Vybrali sme 
pre Vás nasle-
dovné udalosti, ktoré 
sa uskutočnia v rámci 
EÚ v nasledujúcom 
období

KALENDÁR  
PODUJATÍ

E U R Ó P S K A  K O M I S I A

PODUJATIA

31. máj - 04. jún 
2021 - online 

Zelený týždeň EÚ 2021

Európsky zelený týždeň 2021 
bude venovaný "ambíciám 
nulového znečistenia". Bude 
sa zaoberať aj ďalšími rele-
vantnými iniciatívami Eu-
rópskej zelenej dohody, ako 
sú iniciatívy v oblasti klímy, 
pripravovaná stratégia v ob-
lasti chemických látok, ako 
aj iniciatívy v oblasti ener-
getiky, priemyslu, mobility, 
poľnohospodárstva, rybného 
hospodárstva, zdravia a biodi-
verzity.

Viac informácií: 
https://ec.europa.eu/info/
events/eu-green-week-2021_
en

28. Júna - 01 Júla 
2021 

Ochrana zdravia rastlín v me-
niacom sa svete

Prvá medzinárodná konferencia 
o zdraví rastlín, ktorej hostite-
ľom bude fínska vláda, bude 
jednou z kľúčových udalostí 
Medzinárodného roka zdravia 
rastlín.

Viac informácií: 
http://www.fao.org/plant-heal-
th-2020/events/events-detail/
en/c/1250609/

20. - 23. Júla 2021

Zvyšovanie vplyvu poľnohos-
podárskej ekonomiky

Cieľom Kongresu EAAE XVI 
je podporiť diskusiu o multi-
disciplinariti, angažovanosti 
zainteresovaných strán a no-
vých prístupoch k poľnohos-
podárskej ekonomike.

Viac informácií:  
http://www.eaae2020.org/

Zdroj: www.pixabay.com

S P R A V O D A J S T V O   E U R Ó P S K E J  K O M I S I E

Spravodajca NSRV SR 9



AKTIVITY NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIKEKA SR

Text: Ing. Simona Radecká,  
Centrálna jednotka NSRV SR  

Foto: Archív NSRV SR

ONLINE KONFERENCIA PRE MAS -  
STREDNODOBÉ HODNOTENIE STRATÉGIE CLLD

Dňa 24. 09. 2020, prostredníc-
tvom virtuálnej tele-konferenč-
nej platformy, Centrálna jednot-
ka NSRV SR spolu s regionálnymi 
anténami NSRV SR a Minister-
stvom pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR zorganizovali 
konferenciu pre 
miestne akčné 
skupiny (MAS). 

Súčasťou konferen-
cie boli informačné 
semináre pre MAS 
v jednotlivých re-
giónoch. Cieľom 
konferencie bolo zodpovedanie otá-
zok MAS k metodike strednodobého 
hodnotenia stratégie CLLD (miestny 
rozvoj vedený komunitou), procesu 
aktualizácie stratégie CLLD, zverej-
nenie plánovanej dodatočnej alokácie 
pre jednotlivé MAS, problematiky 
zabezpečenia chodu MAS z Integ-
rovaného regionálneho operačného 
programu v súčasnosti i do budúc-
nosti a mnoho ďalších praktických 
otázok. Na záver konferencie koor-
dinátori regionálnych antén NSRV 
SR odovzdali ocenenia umiestneným 
v súťaži „Najkrajšia fotografia z úze-
mia MAS 2020“.

Online konferencia bola určená zástupcom Riadiaceho orgánu MPRV SR, 
PPA, CJ NSRV SR a RA NSRV SR, ktorí priamy prenos premietali zástup-
com miestnych akčných skupín v jednotlivých krajoch. 

Regionálny koordinátori Národnej siete rozvoja vidieka SR zabezpečili 
priestory pre zástupcov MAS v jednotlivých krajoch, pričom boli online 
napojený na aplikáciu ZOOM a účastníkom premietali zástupcov MPRV 
SR, PPA a CJ NSRV SR.

10 Spravodajca NSRV SR



 

A K T I V I T Y  C J  N S R V  S R

NSRV SR ZORGANIZOVALA ONLINE SEMINÁR  
K VÝZVE Č. 49/PRV/2020

Zástupcovia Národnej siete rozvoja vidieka 
SR organizovali online seminár k výzve č. 49/
PRV/2020 pre opatrenie 21 - Výnimočná do-
časná podpora pre poľnohospodárov a MSP, 
ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku 
ochorenia COVID-19. Dôležitosť tohto seminá-
ra bola z dôvodu ozrejmenia náležitostí výzvy, 
podmienok oprávnenosti, kde bola evidova-
ná problematickosť podmienky oprávnenosti 
ohľadne hlavného predmetu činnosti podľa 
štatistickej klasifikácie ekonomických činností 
SK NACE, pre poskytovanie poradenstva poten-
cionálnym žiadateľom výzvy zo strany CJ NSRV 
SR a regionálnych antén NSRV SR.  

Text a foto: CJ NSRV SR

Priebeh stretnutia
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Desiaty ročník priniesol už opäť jedinečné zábery 
prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. 
Národná sieť rozvoja vidieka SR výhercom sdečne 
gratuluje a praje ešte veľa unikátnych záberov. Ví-
ťazi si ocenenia prevzali od našich regionálnych ko-
ordinátorov osobne na záver konferencie pre MAS. 

Text a foto: CJ NSRV SR

Odovzdanie ocenení  
súťaže Najkrajšia fotografia 

z územia MAS 2020



D L H O D O B Á  V Í Z I A 
P R E  V I D I E C K E 

O B L A S T I

PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO 
PLÁNU NOVEJ SPP  

– SPOLOČNE A ODBORNE

A K T I V I T Y  C J  N S R V  S R

Správne nastavenie agropolitiky 
na nasledujúce obdobie rokov 
2021 – 2027 v slovenských pod-
mienkach bude kľúčové pre bu-
dúcnosť sektora ako aj pre zlep-
šenie jeho výsledkov, nakoľko 
SPP je hlavný zdroj financovania 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka na Slovensku. Okrem správ-
ne nastavenej podpory príjmov 
farmárov, musí vláda myslieť 
aj na zlepšenie ochrany prírody 
a klímy v poľnohospodárskej kra-
jine. 

Schválený Viacročný finančný rámec 
(VFR) vyčlenil na SPP 32% roz-
počtu EÚ. Slovensko získa v nasle-
dujúcich siedmych rokoch 2,8 mld. 
EUR na priame platby a 1,9 mld. 
EUR na rozvoj vidieka. SP stano-
ví, ako tieto zdroje podporia príjmy 
poľnohospodárov, zvýšia našu kon-
kurencieschopnosť a potravinovú 
bezpečnosť, naštartujú rozvoj špeci-
álnej rastlinnej a živočíšnej výroby, 

podporia environmentálne projekty 
alebo rozvoj vidieckej infraštruktú-
ry. Celkovo je na Slovensku zapoje-
ných do opatrení SPP 18 300 poľno-
hospodárov, ktorí poberajú priame 
platby a musia spĺňať legislatívu EÚ. 
Poľnohospodári vyrábajú produkciu 
v hodnote 2,3 mld. EUR a potravinár-
sky priemysel hodnotu 3,2 mld. EUR 
ročne. SPP reguluje aj kvalitu potravín 
a vzťah produkcie k životnému pros-
trediu, čo je dôležité pre každého oby-
vateľa Slovenska. Diskusia priniesla 
odpovede na to ako budú vyzerať 
ekoschémy v budúcom programovom 
období, v akom stave je príprava Stra-
tegického plánu pre SPP na roky 2021 
až 2027 či to ako bude do strategické-
ho plánu zapracovaná stratégia Z far-
my na stôl.

Dňa 03.12.2020 sa stretlo 160 účastníkov poľnohospodárskej obce 
na online konferencii Príprava strategického plánu novej SPP – spoločne 
a odborne, aby prispeli k tvorbe dobrého Strategického plánu a vhodne 
nastavenej poľnohospodárskej politiky pre roky 2021 - 2027. Príprava 
Strategického plánu pre Slovensko v rámci SPP 2021 
– 2027 vrcholí a Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka v súčasnosti pracuje na kľúčo-
vom dokumente plánu – intervenčnej stratégii, 
ktorú chce mať hotovú do konca roku 2020. 

Národná sieť rozvoja vidieka SR ší-
rila informácie o verejnej konzultá-
cii k pripravovanej „Dlhodobej vízii 
pre vidiecke oblasti“ ktorú spustila 
Európska komisia a trvala do kon-
ca novembra 2020. O možnosti 
zapojiť sa do verejnej konzultácii 
informovala prostredníctvom svo-
jich informačných kanálov s cie-
ľom vytvoriť priestor na to, aby 
mohli ľudia prispieť ku komuniká-
cii Európskej komisie o dlhodobej 
vízii pre vidiecke oblasti. Otázky, 
ktoré Európska Komisia považu-
je za dôležité a ktorým sa veno-
val online dotazník boli napríklad 
potreby vidieckych oblastí v sú-
časnosti, úroveň príjmov, prístup 
k službám, riadenie vo vidieckych 
oblastiach či zvýšenie atraktívnosti 
vidieckych oblastí. 

Výstupy zo zbierania informácií 
k dlhodobej vízii pre vidiecke ob-
lasti na Slovensku budú zohľad-
nené pri práci Európskej komisie 
v oblasti rozvoja dlhodobej vízie 
pre vidiecke oblasti. Zhromažďo-
vanie údajov prostredníctvom 
dotazníka a informačných hár-
kov Národnou sieťou rozvoja vi-
dieka bude prebiehať začiatkom  
januára 2021 a cieľom je zapojiť 
do diskusie čo najväčšie množstvo 
vidieckych aktérov. Všetky potreb-
né informácie nájdete na stránke 
www.nsrv.sk. 

Text:  Tím centrálnej jednotky 
 NSRV SR  

Text:  Tím centrálnej jednotky 
 NSRV SR  

Ilustračná foto
Zdroj: www.pixabay.com
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Poľnohospodárska 
pôda (2,39 mil. ha) 
tvorí 49% územia 

krajiny a spolu s les-
nou pôdou sa nová 
SPP bude aplikovať 

na 90% územia 
Slovenska. 



 

A K T I V I T Y  C J  N S R V  S R

NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA ORGANIZOVALA 
ONLINE KONZULTÁCIE K VÝZVAM PRV SR 2014 - 2020
NSRV SR v druhom polroku zor-
ganizovala online konzultácie 
k výzvam PRV SR 2014 – 2020, 
ktoré boli zamerané na podporu 
investícií do poľnohospodárskych 
podnikov a podporu na zriaďo-
vanie a prevádzku operačných 
skupín EIP. Dôležitosť týchto kon-
zultácií bola z dôvodu ozrejme-
nia náležitostí výzvy, podmienok 
oprávnenosti, pre poskytovanie 
poradenstva potencionálnym žia-
dateľom výzvy zo strany CJ NSRV 
SR a regionálnych antén NSRV SR, 
resp. na vyjadrenie podnetov k ná-
ležitostiam pred vyhlásením danej 
výzvy. Prvou bola online konzultá-
cia k výzve k podopatreniu 4.1 PRV 

SR 2014 - 2020 – Podpora na in-
vestície do poľnohospodárskych 
podnikov, ktorej predchádzala 
verejná konzultácia na pripravo-
vanú výzvu. Po odbornej stránke 
predstavila výzvu a jej nastavenia 
i kritériá Ing. Juhászová. Počas pre-
chádzania výzvy vysvetľovala zá-
stupcom NSRV SR nastavenie jed-
notlivých bodov a pri bodovacích 
(hodnotiacich) kritériách uviedla, 
čím jednotlivé body budú žiadate-
lia preukazovať – akými dokumen-
tami a dokladmi. Druhou v poradí 
bola online konzultácia k výzve 
k podopatreniu 16.1 PRV SR 2014 
- 2020 – Podpora na zriaďovanie 
a prevádzku operačných skupín 

EIP zameraných na produktivitu 
a udržateľnosť poľnohospodár-
stva – obsahové námety. Regionál-
ne antény NSRV SR mohli vopred 
zaslať otázky k podopatreniu 16.1 
pre riadiaci orgán PRV SR 2014 – 
2020. Zástupkyne MPRV SR Ing. 
Jana Juhászovej, PhDr. Veronika 
Páleníková  a Ing. Karin Radecká 
počas celého stretnutia konzulto-
vali prichádzajúce otázky a poskyt-
li tak regionálnym koordinátorom 
všetky potrebné informácie o po-
dávaní obsahových námetov. 

Text: Tím centrálnej jednotky 
 NSRV SR  

ONLINE STRETNUTIE K SYSTÉMU AKIS AKO SÚČASTI 
PRIEREZOVÉHO CIEĽA BUDÚCEJ SPP 

Zástupkyňa NSRV  SR Ing. Anna Košíková, PhD. sa zú-
častnila na online stretnutí k systému AKIS ako súčasti 
prierezového cieľa budúcej SPP. Obsahom stretnu-
tia bol návrh systému AKIS pre budúce programové 
obdobie a prierezový cieľ: Modernizácia sektora pro-
stredníctvom podpory a spoločného využívania po-
znatkov, inovácií a digitalizácie v pôdohospodárstve 

a vo vidieckych oblastiach. 
Potreba modernizácie cez inovácie a prenos a vyu-
žívanie poznatkov je nevyhnutnou súčasťou vývo-
ja v nasledujúcom období. Priaznivé prostredie pre 
rýchlejšie inovácie a lepšie zhodnotenie existujúcich 
poznatkov je základným predpokladom pre dosiah-
nutie  cieľov SPP a plnenie medzinárodných záväzkov. 
Jednou z hlavných národných priorít v rámci imple-
mentácie Agendy 2030 na národnej úrovni je práve 
smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľ-
nej ekonomike (Návrh národných priorít implemen-
tácie Agendy 2030, Vízia a stratégia 2030, Hodnotiaca 
správa Vízie a stratégie 2030 ). Fungujúci systém spo-
lupráce akademického, priemyselného a verejného 
sektora pri tvorbe, prenose poznatkov a ich využívaní 
prostredníctvom AKIS predstavuje hlavný nástroj mo-
dernizácie  poľnohospodárstva. 

Text a foto: Tím centrálnej jednotky 
 NSRV SR  
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8. STRETNUTIE STÁLEJ PRACOVNEJ  
PODSKUPINY PRE LEADER/CLLD A WORKSHOP 
LEADER NA TÉMU ODOLNÉ VIDIECKE OBLASTI

ÚČASŤ NA ONLINE AKTIVITÁCH ENRD CONTACT POINT 

Miestne akčné skupiny, zainteresované 
skupiny LEADER a národné vidiecke 
siete predstavili prehľad zrealizova-
ných aktivít, reakcií na situáciu CO-
VID-19 a ako je možné čerpať z týchto 
skúseností pri plánovaní aktivít v rám-
ci iniciatívy LEADER v nasledujúcom 
období. Popoludní prebiehal samostat-
ný mini-seminár/workshop zameraný 
na odolnosť miestnych spoločenstiev 
a vidieckych oblastí, ktorý ponúkol 
členom stálej podskupiny príležitosť 
diskutovať o kľúčových faktoroch 
úspechu pri zlepšovaní dodania prida-
nej hodnoty programu LEADER s cie-
ľom zabezpečiť udržateľné a odolné 
vidiecke územia. Workshop prilákal 
51 účastníkov z 20 členských krajín 
EÚ.

Ôsme Stretnutie stálej podskupi-
ny Zhromaždenia európskych vi-
dieckych sietí pre LEADER / CLLD 
(LEADER Sub-group) prinieslo ak-
tuálne informácie o iniciatívach 
Komisie týkajúcich sa prístupu 
LEADER a pokroku členských štá-
tov v príprave iniciatívy LEADER 
na ďalšie programové obdobie 
v rámci strategických plánov SPP. 

Text: Ing. Simona Radecká
Centrálna jednotka NSRV SR  

Foto: Archív NSRV SR

Ilustračná foto
Zdroj: www.pixabay.com
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Text: Ing. Simona Radecká
Centrálna jednotka NSRV SR  

Foto: Archív NSRV SR

18. STRETNUTIE NÁRODNÝCH  
VIDIECKYCH SIETÍ

Z A H R A N I Č N É  O N L I N E  A K T I V I T Y

ENRD Contact Point a vidiecke sie-
te Flámsko a Valónsko spoluorga-
nizovali 18. stretnutie národných 
vidieckych sietí formou webinára, 
a malo možnosť preskúmať, ako 
vidiecke siete reagovali na výzvy 
vyplývajúce z pandémie COVID-19 
a aké boli ich konkrétne skúsenos-
ti získané pri prispôsobovaní jed-
notlivých postupov pri organizácii 
a realizácii ich aktivít. 

Na stretnutí sa zúčastnili rôzne skupi-
ny zainteresovaných strán, napríklad 
zástupcovia národných vidieckych sie-
tí, riadiacich orgánov, Európskej Ko-
misie - DG AGRI a iní vidiecki aktéri. 
Počas stretnutia bol vytvorený priestor 
na upriamenie pozornosti na úlohu, 
ktorú môžu vidiecke siete zohrávať 
hrať pri podpore zapojenia zaintereso-
vaných strán do tvorenia politík a im-
plementácie strategických plánov a pri 

prispievaní k dlhodobej vízii pre vi-
diecke oblasti. Požiadavka na vidiec-
ke siete bola podporiť zber podnetov 
k Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti 
prostredníctvom vytvorenia aktivít, 
počas ktorých by propagovali iniciatí-
vu Európskej Komisie, organizovaním 
vlastných podujatí ku ktorým Komisia 
poskytla materiály pre zber informá-

cií, a taktiež vytvorením jednotky pre 
zber poznatkov z diskusií k tejto téme. 
V januári 2021 majú tieto poznatky vi-
diecke siete zozbierať a zaslať zástup-
com Európskej Komisie. 
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WORKSHOP ENRD KU VYHODNOCOVANIU  
A ŠÍRENIU INFORMÁCIÍ O ÚSPEŠNÝCH  

PROJEKTOCH

LEADER THEMATIC LAB - ROZVOJ MIESTNYCH 
STRATEGICKÝCH PRÍSTUPOV K RIEŠENIU  

ZELENÝCH OTÁZOK

Stretnutie bolo, už tradične, organi-
zované zástupcami ENRD Contact 
Point. Účastníci mali príležitosť vy-
mieňať si rôzne poznatky a informácie 
o miestnych prístupoch a iniciatívach 
vrátane premiestňovania zdrojov, po-
silňovania miestnych trhov a poľno-
hospodárstva, spolupráce medzi vidie-
kom a mestami („rural – urban“), ako 

aj relevantných 
p r a k t i c k ý c h  
p r o g r a m o v ý c h 
riešeniach. 
Z á s t u p c o v i a 
miestnych akč-
ných skupín 
a národných vi-
dieckych sietí 
zo 4 členských 
štátov – Rakúska, 
Dánska, Fínska, 
Holandska, pre-
zentovali svoj po-
hľad na pridanú 
hodnotu iniciatívy LEADER a práce 
miestnych akčných skupín v rámci 
environmentálnych riešení a príspev-
ku k udržateľnému poľnohospodárs-
tvu a potravinárstvu. Diskutovali tiež 
o kľúčových faktoroch úspechu, zdro-

joch a metódach iniciatívy LEADER 
prispievajúcich k riešeniu „zelených“ 
otázok.

Tematické laboratórium LEADER 
na tému „Rozvoj miestnych stra-
tegických prístupov k riešeniu ze-
lených otázok“ zapojilo 30 členov 
zainteresovaných strán a aktérov 
LEADER do preskúmania úlohy 
LEADER a miestnych akčných 
skupín LEADER pri vývoji strate-
gických prístupov a iniciatív s po-
tenciálom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov stratégie EÚ „Green Deal“.  

Ďalším z webinárov ENRD Contact 
Point bol workshop ku vyhod-
nocovaniu a šíreniu informácií 
o úspešných projektoch. Tento vir-
tuálny seminár sa zameral na iden-
tifikáciu faktorov úspechu a pri-
danej hodnoty, ktorú prinášajú 
projekty. Zároveň vytvoril priestor 
pre zváženie toho, ako je možné 
úspešné projekty identifikovať, 
komunikovať a použiť ich pri vy-
tváraní sietí pre šírenie praktických 
príkladov a informácií. 

Text: Ing. Simona Radecká
Centrálna jednotka NSRV SR  

Foto: Archív NSRV SR
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Ing. Simona Radecká, koordinátor 
pre miestne akčné skupiny Centrálnej 
jednotky NSRV SR, bola jednou z pre-
zentujúcich v prvom bloku Worksho-
pu zameranom na identifikáciu kritérií 

úspešných projektov a využitie kon-
krétnych nástrojov na šírenie príkla-
dov dobrej praxe. Účastníci podujatia 
mali možnosť lepšie pochopiť význam 
a výhody zapojenia sa do Cien pre vi-
diecke inšpirácie - Rural Inspiration 
Awards (RIA). Do 15. januára 2021 
majú národné vidiecke siete možnosť 
zapojiť sa do ďalšieho ročníka súťa-
že. Témou nasledujúceho ročníka RIA 

2021 je „Naša budúcnosť na vidie-
ku“ a hlavné kategórie sú „Zelená 
budúcnosť“, „Digitálna budúcnosť“, 
„Odolná budúcnosť“, „Inkluzívna 
budúcnosť“ a „Populárny hlas“. 

7. STRETNUTIE ZHROMAŽDENIA VIDIECKYCH  
SIETÍ - EUROPEAN RURAL NETWORKS´ASSEMBLY 

Informácie o zrealizovaných webinároch si môžete nájsť na webe ENRD 
Contact Point v sekcii zrealizovaných podujatí: https://enrd.ec.europa.eu/

news-events/events/past_en . 

Z A H R A N I Č N É  O N L I N E  A K T I V I T Y

Text: Ing. Simona Radecká, Cent-
rálna jednotka NSRV SR  

Foto: Archív NSRV SR

Workshop taktiež umožnil výme-
nu skúseností z úspešných pro-
jektov a z toho, ako je možné tieto 
skúsenosti najlepšie sprostredko-
vať a odovzdať. 

Stretnutie informovalo o plánovaných 
a nadchádzajúcich činnostiach vidiec-
kych sietí a členovia zhromaždenia 
mali príležitosť na výmenu skúse-
ností a poznatkov k Dlhodobej vízii 
pre vidiecke oblasti. Na zhromažde-
ní sa zúčastnil aj generálny riaditeľ 

DG AGRI Európskej Komisie, pán 
Wolfgang Burtscher, ktorý predstavil 
zámer a ciele EK v budúcom období 
v pôdohospodárskej politike a pozdvi-
hol význam oboch pilierov Spoločnej 
pôdohospodárskej politiky. Zástupca 
generálneho riaditeľa DG AGRI, pán 
Mihail Dumitru ďalej predstavil aktu-
álny stav príprav Spoločnej pôdohos-
podárskej politiky (SPP) a ďalších ini-
ciatív Európskej Komisie. Podľa jeho 

slov, vidiecke siete budú aj naďalej 
zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri 
podpore spolupráce v budúcej SPP. 
Dôležitou súčasťou budúcej politiky 
je aj „Zelené poľnohospodárstvo“ 
a „Zelená politika“, ktorá do stratégie 
bude zahrnutá výrazne.  

Zhromaždenie vi-
dieckych sietí (Euro-
pean Rural Networ-
k s ´ A s s e m b l y ) 
je hlavným riadiacim 
orgánom ENRD (Eu-
rópskej siete roz-
voja vidieka) a siete 
EIP-AGRI. Rok 2020 
bol v skutočnosti 
šiestym rokom fun-
govania vidieckych 
sietí v programovom 
období 2014 - 2020. 
Siedme stretnutie 
Zhromaždenia po-
skytlo jeho členom informácie 
o reforme SPP a ďalších prísluš-
ných politických iniciatívach EÚ.

Text: Ing. Simona Radecká
Centrálna jednotka NSRV SR  

Foto: Archív NSRV SR
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Včelári už počas cesty autobusom 
získali cenné informácie o aktuálnom 
včelárskom roku a po príchode do obce 
Dolná Krupá ich privítali Ing. Peter 
Kudláč a manažér RA NSRV SR pre 
Trenčiansky kraj Ing. Pavol Štefánek, 
kde začal celodenný odborný program. 
Včelári si v úvode prezreli prezentač-
nú budovu s názvom Medolandia, kde 

má firma predajňu so včelími produkt-
mi, medovinou, konferenčné priestory, 
veľké pivnice – sklady na dozrievanie 
medoviny, degustačné miestnosti, 
archív, vyhliadkovú terasu a krásne 

s citom spracované interiéry. Vo von-
kajších priestoroch má firma zriadené 
krásne rozárium, nakoľko v Dolnej 
Krupej bola veľká tradícia v pestovaní 
ruží. Každého včelára zaujíma výro-

ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE
Včelári z Trenčianskeho kraja nahliadli  

do sveta Medolandie
Regionálna anténa Národnej siete 
rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky 
kraj 9. septembra 2020 uskutočni-
la odbornú exkurziu „Za príkladmi 
dobrej praxe“, ktorá bola zamera-
ná na prezentáciu príkladov dob-
rej praxe Programu rozvoja vidieka 
SR u včelára a medovinára Ing. Pet-
ra Kudláča v Dolnej Krupej, okres 
Trnava. Cieľom bola výmena skú-
seností v oblasti včelárstva, spra-
covania medu, inovácií a príkladov 
dobrej praxe. Odbornej exkurzie 
sa zúčastnilo 30 včelárov z územia 
Trenčianskeho kraja.
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ba a spôsob spracovania medu preto 
nemohla chýbať návšteva výrobnej 
časti spoločnosti, kde pán majiteľ fir-
my sprevádzal účastníkov a obozná-

mil ich s nákupom 
medu, sledovaním 
jeho kvality a spra-
covaním. Takto 
spracované hotové 
produkty vyvážajú 
do 17 krajín sveta. 
V rámci spracova-
nia medu vyzdvihol 
prínos realizova-
ného projektu PRV 
SR 2014 - 2020 
podopatrenie 4.2, 
ktorý bol zameraný 
práve na moder-
nizáciu prevádz-
kových priesto-
rov a technológie 
výroby medoviny 
(nákup nerezových 
nádrží na zretie me-
doviny, dubových 
sudov na zušľach-
tenie medoviny). 
O d p r e z e n t o v a l 

získané ocenenia včelích produktov 
hlavne medoviny zo svetových výstav. 
Treba konštatovať, že firma Apimed 
je na svetovej špičke vo výrobe a kva-

lite medoviny. Pri degustácii včelári 
ochutnali viacero druhov výrobkov 
svetovej kvality. 
Poobedný program začal návštevou 
včelnice a po prehliadke nastala váš-
nivá debata o problematike chovu 
včiel na Slovensku. Pán Kudláč je dl-
horočným včelárom a bol doslova za-
sypaný otázkami od účastníkov. Re-
zonovala hlavne problematika chovu 
matiek, liečenia včelstiev, používanie 
chémie hlavne pri pestovaní repky 
a podpory včelárstva a spracovania 
medu z Programu rozvoja vidieka 
SR. Tiež sa veľa hovorilo o probléme 
dovozu lacných medov zo zahraničia 
s pochybnou kvalitou a o problemati-
ke opeľovačov v poľnohospodárstve. 
Po celodennom programe si účastníci 
exkurzie odniesli množstvo informá-
cií, inšpirácií ale aj zážitkov, ktoré 
môžu ďalej využiť pri svojej práci 
a podnikaní zo včelami. 

Účastníci stretnutia na včelnici

Text: Ing. Pavol Štefánek manažér 
RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

Foto: RA NSRV SR pre  
Trenčiansky kraj
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NA GAZDOVSKOM DVORE V BÁTOVCIACHH
V druhú decembrovú sobotu 
sa v areáli Gazdovského dvora 
v obci Bátovce konal lokálny trh, 
na organizácii ktorého sa spolu 
s obcou podieľala i Regionálna an-
téna NSRV SR pre Nitriansky kraj. 
Trh sa uskutočnil za dodržania plat-
ných bezpečnostných opatrení 
vychádzajúcich z aktuálnej pande-
mickej situácie.  Hlavnou myšlien-
kou tohto podujatia je prezentácia 
a predaj zdravých potravín a pod-
pora bezobalovej „politiky“. 

Farmári z blízkeho i širšieho okolia 
mali v ponuke rôzne produkty potra-
vinového charakteru ako napr. ovocie, 
zeleninu, čaje, múku, chlieb a pečivo, 
džemy, výživy, bylinky, včelársky sor-
timent, pričom všetky mali spoločného 

menovateľa t. z. produkty sami pestu-
jú a spracovávajú na farmách. Miesto 
tu mal i drobný spotrebný tovar najmä 
produkty hrnčiarskeho a rezbárskeho 
umenia. Väčšina predávaného sorti-

mentu má udelenú regionálnu značku 
kvality Hont alebo Pohronie. 
Regionálny koordinátor ako zástupca 
nitrianskej antény prezentoval záujem-
com aktuálne informácie o aktivitách 
a poslaní NSRV SR i o prebiehajúcich 
výzvach PRV SR 2014 – 2020. Taktiež 
boli k dispozícii odborné publikácie 
a rôzne tlačoviny s odborným obsa-
hom z oblasti rozvoja vidieka.
V tomto nepriaznivom období „ko-
ronakrízy“ pôsobila účasť na poduja-
tí v čase adventu ako hojivý balzam 
na dušu, ktorý bol umocnený tónmi 
nádherných vianočných kolied.  
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Text: Ing. Tomáš Kozolka  
RA NSRV SR pre Nitriansky kraj 

Foto: Archív RA NSRV SR  
pre Nitriansky kraj



Videokonferencia na tému vízie ekologickej  
poľnohospodárskej výroby na Slovensku a v budúcej SPP

Spolupráca s aktérmi 
rozvoja vidieka z tre-
tieho sektora je pre 
nás vždy obohacujú-

ca, či už sa jedná o miestne akč-
né skupiny, o Združenie mladých 
farmárov na Slovensku ASYF ale-
bo ekopoľnohospodárov zo zdru-
ženia EKOTREND Slovakia – Zväz 
ekologického poľnohospodárstva. 
Práve s pani Zuzanou Homolovou 
z EKOTRENDU sa nám podarilo 
zorganizovať najväčšiu ekologickú 
videokonferenciu na Slovensku, 
ktorá sa konala pod záštitou Minis-
terstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR.

Pôvodne celoslovenská konferencia, 
ktorou sme mali naviazať na vyni-
kajúcu spoluprácu z predošlého roka 
sa mala konať v Liptovskej Tepličke. 
Vzhľadom na to, že to situácia nedo-
voľovala sme sa presunuli do online 

priestoru a podarilo sa nám osloviť 
takmer 80 účastníkov, ktorí boli po-
čas videokonferencie prítomní spolu 
s ôsmimi lektormi a lektorkami z rôz-
nych zaujímavých oblastí a inštitúcii, 
ktoré presahovali hranice Slovenska. 
Svoju činnosť predstavili organizátori, 
a teda EKOTREND Slovakia a regio-
nálna anténa NSRV SR pre Prešovský 
kraj. Zástupcovia ministerstva hovori-
li o aktuálnej situácií v implementácii 
opatrenia ekologického poľnohos-
podárstva a budúcnosti ekologickej 
poľnohospodárskej výroby (EPV) 
na Slovensku. Zástupkyňa ÚKSUP 
predstavila nový zákon o EPV a tiež 
zmeny, ktoré prináša nové nariade-
nie Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ 2018/848. Počas prezentácie pred-
staviteľa Zastúpenia EK v SR sme 
sa na chvíľu preniesli aj do Bruselu 
a spoločne diskutovali na tému straté-
gie „z farmy na stôl“. Lektori sa tiež ve-
novali témam produkčných vlastností 

dojníc, medzinárodnému roku zdra-
via potravín a účastníkom sa predsta-
vilo aj miestne neformálne združenie 
ľudí tzv. konvínium s názvom Slow 
Food Tatry. K videokonferencii bola 
Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR vydaná aj tla-
čová správa a za flexibilnú a prompt-
nú spoluprácu s tlačovým oddele-
ním ministerstva sme veľmi vďační. 
V spolupráci s EKOTREND Slova-
kia chceme pokračovať aj v roku 
2021 kedy plánujeme návštevy bio-
fariem po celom Slovensku. Veríme, 
že podobne spoľahliví partneri ako 
EKOTREND alebo ASYF, prostred-
níctvom ktorých šírime informácie 
nielen beneficientom ale aj verejnos-
ti, budú v budúcom roku iba pribú-
dať.

Text: Ing. Lucia Kolpaková  
RA  NSRV SR pre Prešovský kraj      

Foto: RA NSRV SR pre  
Prešovský kraj     

Aktivita sa uskutočnila koncom ok-
tóbra 2020 a prebiehala dištančne 
prostredníctvom aplikácie ZOOM 
za účasti zástupcov jedenástich 
miestnych akčných skupín z Nit-
rianskeho kraja. Okrem informá-
cií o Národnej sieti rozvoja vidieka 
SR s dôrazom na činnosť nitrianskej 

regionálnej antény si účastníci 
vypočuli report k problematike 
procesu hodnotenia a evaluá-
cie stratégií v spojitosti s cieľmi 
PRV SR 2014 – 2020, ktorému 
sa venovala Ing. Jela Tvrdoňová, 
CSc. Súčasťou jej prezentácie 
boli interaktívne úlohy o efek-
tívnosti stratégie či o potrebách 
MAS v kontexte hodnotiaceho 
procesu, do ktorých boli zapojení 
všetci on-line prihlásení účastníci.  
I keď osobné pracovné stretnutia pri 
riešení dôležitých tém majú svoj ne-
zastupiteľný význam, organizátori 
workshopu sa aj takouto dostupnou 
formou snažili MAS usmerniť a od-

poručiť schodné riešenia jednotli-
vých problémov, s ktorými sa pri 
svojej práci stretávajú.   
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Workshop k hodnoteniu a evaluácii stratégií CLLD
So zámerom poskytnutia aktu-
álnych informácií pre miestne 
akčné skupiny i v tomto nároč-
nom období pripravila RA NSRV 
SR pre Nitriansky kraj on-line 
vzdelávací workshop k téme 
hodnotenia a evaluácie stratégií 
CLLD.

Text: Ing. Tomáš Kozolka  
RA NSRV SR pre Nitriansky kraj 

Foto: Archív RA NSRV SR  
pre Nitriansky kraj



PODPORUJEME 
MIESTNE AKČNÉ 

SKUPINY VO VZDE-
LÁVANÍ A VÝMENE 

INFORMÁCII

Tematická pracovná skupina LEA-
DER/CLLD pre MAS v Prešovskom 
kraji bola zriadená regionálnou 
anténou NSRV SR pre Prešovský 
kraj  za účelom vytvorenia plat-
formy pre uplatňovanie princípu 
partnerstva v rámci prípravy a im-
plementácie opatrenia 19 Podpo-
ra na miestny rozvoj v rámci inicia-
tívy LEADER.

Aj v roku 2020 si regionálna anté-
na Národnej siete rozvoja vidieka 
pre Prešovský kraj určila ako jednu 
zo svojich priorít spoluprácu a pod-
poru miestnych akčných skupín. Vzá-
jomné odovzdávanie informácii, vzde-
lávanie a sieťovanie je v rámci metódy 
LEADER (teda „zdola nahor“) jed-
ným z kľúčovým prvkov rozvoja ak-
tivít a činností jednotlivých miestnych 
akčných skupín a následne ich území.
Dynamicky sa meniaca metodika prá-
ce ale aj výzvy PRV SR 2014 – 2020 
vyhlásené na územiach MAS boli 
témami stretnutí s miestnymi akčný-
mi skupinami (MAS), či už na úrov-
ni tematickej pracovnej skupiny ale 
aj na úrovni výmeny skúseností všet-
kých MAS, a to nielen z Prešovského 
kraja. 
Hlavnou témou však ostáva stredno-
dobé hodnotenie stratégii CLLD, kto-
rého termín bol presunutý z konca roku 
2020 na jún 2021, čo podľa niektorých 
zástupcov MAS výrazne pozmenilo 
plány MAS nielen v súvislosti s cho-
dom týchto občianskych združení, ale 
aj smerom k plánovanému vyhláseniu 
výziev a dodatočným alokáciám. Vý-
stupom jedného zo spoločných online 

INFORMAČNÝ SEMINÁR 
Podopatrenie 4.1 Podpora na investí-
cie do poľnohospodárskych podnikov 

z PRV SR 2014 - 2020
Regionálna anténa  Národnej 
siete rozvoja vidieka SR pre Ko-
šický kraj zorganizovala dňa 9. 
decembra 2020 informačný se-
minár  „Podopatrenie 4.1 Pod-
pora na investície do poľno-
hospodárskych podnikov z PRV 
SR 2014 - 2020“, ktorý sa usku-
točnil online spôsobom. 

Zámerom aktivity bolo zvýšiť účasť 
zainteresovaných strán na vykoná-
vaní rozvoja vidieka, zlepšiť kvali-
tu vykonávania programov rozvoja 
vidieka, informovať širšiu verejnosť 
a potenciálnych prijímateľov o po-
litike rozvoja vidieka a o možnos-
tiach financovania, podporovať 
inovácie vo vidieckych oblastiach. 
Aktivita bola určená pre beneficien-
tov i potenciálnych beneficientov 
PRV SR 2014 - 2020. Obsahom 
realizovanej aktivity boli témy nad-
väzujúce na PRV SR 2014 – 2020. 
Účastníkov aktivity privítal koor-
dinátor Regionálnej antény NSRV 
SR pre Košický kraj, ktorý zároveň 
prezentoval činnosť Regionálnej 
antény NSRV SR pre Košický kraj 

a predstavil všetkým účastníkom 
aktivity Výzvu na predkladanie žia-
dostí o nenávratný finančný príspe-
vok z PRV SR 2014 – 2020 pre po-
dopatrenie 4.1 Podpora na investície 
do poľnohospodárskych podnikov, 
pre oblasť špeciálnej rastlinnej výro-
by a citlivých plodín a oblasť živo-
číšnej výroby. Na aktivite sa zúčast-
nilo 21 účastníkov z radu cieľových 
skupín, ktorí sa aktívne zapájali 
do odbornej i všeobecnej disku-
sie. Zrealizovaná aktivita sa stretla 
s pozitívnym ohlasom prítomných, 
prispela  k rozšíreniu odborného po-
vedomia účastníkov, výmene infor-
mácií, znalostí, skúseností a prepo-
jenia teórie s praxou. Aktívna účasť 
beneficientov i potenciálnych bene-
ficientov PRV SR 2014 - 2020 je pre 
nás potešujúcou devízou a zároveň  
záväzkom organizovať podobné ak-
tivity aj v budúcnosti. 

Z  N A Š I C H  R E G I Ó N O V

Text: Ing. Ján Gajdoš, 
RA  NSRV SR pre Košický kraj 

Foto: RA NSRV SR pre  
Košický kraj
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stretnutí bol aj komentár MAS k posu-
nu termínu, pod ktorý sa podpísalo 23 
MAS z Prešovského, Košického, Ban-

skobys t r ického 
a Žilinského kraja. 
Oddelenie CLLD 
M i n i s t e r s t v a 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR tak prostred-
níctvom odpovedí 
v tomto dokumen-
te vyjasnilo a zod-
povedalo niekoľko 
kľúčových otázok 
v y p l ý v a j ú c i c h 
z posunu termínu 

strednodobého hodnotenia. 
Okrem online stretnutí a tematickej 
pracovnej skupiny sme sa so zástup-

cami miestnych akčných skupín stretli 
osobne na školení na Štrbskom plese, 
kde ich metodike strednodobého hod-
notenia učila aj expertka v oblasti hod-
notenia pani Jela Tvrdoňová.
Veríme, že v dobre fungujúcej a efek-
tívnej spolupráci s MAS budeme po-
kračovať aj v nasledujúcom roku, 
v ktorom ich čaká proces strednodobé-
ho hodnotenia stratégii a množstvo 
iných, očakávaných aj neočakávaných 
výziev.

Text: Ing. Lucia Kolpaková  
RA  NSRV SR pre Prešovský kraj      

Foto: RA NSRV SR pre  
Prešovský kraj     

Text: Ing. Lucia Kolpaková  
RA  NSRV SR pre Prešovský kraj      

Foto: RA NSRV SR pre  
Prešovský kraj     

S MENIACIMI PODMIENKAMI SME  
FLEXIBILNE MENILI SPÔSOBY NAŠEJ PRÁCE

Online stretávanie a vzdeláva-
nie nám otvorilo nové možnosti 
vzdelávania a výmeny skúseností 
a príkladov dobrej praxe. Boli sme 
pripravení kedykoľvek reagovať 
na potreby okolia, lektori školili 
z pohodlia kancelárii alebo do-
movov a webináre boli uložené 
na YouTube, kde si ich môže po-
zrieť každý, koho daná téma zauja-
la. Podarilo sa nám tak zväčšiť do-
sah a rozšíriť publikum ďaleko nad 
rámec počtu účastníkov.

V druhom polroku sme organizovali 
sedem webinárov, na ktorých vystú-
pili nielen odborníci z MPaRV SR ale 
aj odborníci z praxe. Webinárov sa zú-
častnilo takmer 160 účastníkov a nie-
koľkým desiatkam záujemcov boli 
poskytnuté linky na záznamy z webi-
nárov nahraté na YouTube. 
Venovali sme sa témam vyhlásených 
výziev v rámci Programu rozvoja vi-
dieka a to výziev na podporu malých 
a stredných podnikov, sociálnemu 
podnikaniu, verejnému obstarávaniu, 
mladým poľnohospodárom a poľno-
hospodárskym podnikom a samozrej-

me miestnym akčným skupinám. We-
bináre sme s prihliadnutím na cieľovú 
skupinu organizovali aj v popoludňaj-
ších hodinách tak, aby sa ich mohli zú-
častniť aj tí, ktorí pracujú.
Po každom z webinárov sme do-
stali pozitívnu spätnú väzbu nielen 
zo strany účastníkov ale aj záujemcov, 
ktorí nás kontaktovali so žiadosťou 
o záznam na základe 
odporúčaní svojich 
známych. Každé po-
ďakovanie a pochva-
la je pre nás veľkým 
zadosťučinením, ke-
ďže sme svoju prácu 
zaostrili na odborné 
vzdelávanie, ktoré 
pomohlo mnohým 
existujúcim a poten-
ciálnym beneficien-
tom PRV SR 2014 
– 2020. 
Rok 2020 však nebol 
prvým rokom, kedy 
sme začali využívať 
v ideokonfe rečné 
techniky, ktoré nám 
dlhodobo pomáha-

jú prekonávať vzdialenosť a preniesť 
tak vedomosti a prax kvalitných a re-
levantných lektorov a lektoriek bez 
potreby cestovania naprieč celým Slo-
venskom. 
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 PODPORA PREDAJA  
malých množstiev poľnohospodárskych  

produktov v malých poľnohospodárskych 
podnikoch

Od polovice marca sa niesol v duchu 
obmedzujúcich pravidiel spôsobe-
ných šírením sa ochorenia COVID-19. 
Nebolo možné zorganizovať takéto 
pracovné stretnutia v rozsahu v akom 
sme si predstavovali. Ešte tesne pred 
rozvojom choroby na Slovensku 
sa nám podarilo zorganizovať vzde-
lávaco-informačnú aktivitu zameranú 
prioritne na možnosti predaja malých 
množstiev poľnohospodárskych pro-
duktov v malých poľnohospodár-
skych podnikoch. Ide o predaj, ktorý 
má zaužívané pomenovanie už  z mi-
nulosti ako „predaj z dvora“. Mož-
nosti predaja z dvora sú stanovené 
v dvoch nariadeniach vlády SR . Prvé 
Nariadenie vlády SR č.359/2011 Z.z. 

sa ustanovujú požiadavky na niektoré 
potravinárske prevádzkarne a na malé 
množstvá. Toto nariadenie sa venuje 
najmä spracovaniu mäsa. Aké druhy 
mäsa spadajú pod malé množstvá, 
koľko maximálne možno spracovať 
mäsa za určené obdobie a podmienky 
spracovania, uskladnenia a distribúcie. 
Druhé Nariadenie vlády č.360/2011 
Z.z. ustanovuje hygienické požiadavky 
na priamy predaj a dodávanie malého 
množstva prvotných produktov rast-
linného a živočíšneho pôvodu a do-
dávanie mlieka a mliečnych výrob-
kov konečnému spotrebiteľovi a iným 
maloobchodným prevádzkarniam. 
Tu sú podmienky pre priamy predaj 
rýb, mlieka, vajec, medu a produktov 

rastlinného pôvodu. Nariadenie urču-
je druhy a množstvá, ako spôsob ako 
je možné jednotlivé druhy produktov 
pripraviť na predaj. To, akým spôso-
bom sa poľnohospodár môže stať pria-
mym predajcom svojich produktov 
vysvetlila riaditeľka Regionálnej po-
travinovej a  veterinárnej správy v Ži-
line MVDr. Lívia Čičková. Priblížila 
účastníkom aktivity, že je potrebné 
sa zaevidovať na príslušnej regionál-
nej potravinovej a veterinárnej správe. 
Evidencia nie je zložitá a jej cieľom 
je v prípade potreby dohľadať pôvod 
produktu. Taktiež vysvetlila, že pre ta-
kýto priamy predaj malých množstiev 
uvedených v nariadeniach vlády platia 
zjednodušené hygienické a technické 
pravidlá oproti veľkým prevádzkam. 
Prezentácia MVDr. Lívie Čičkovej 
vyvolala zaujímavú diskusiu účastní-
kov k tejto problematike. V rámci tejto 
aktivity sme sa v druhej časti veno-
vali zaujímavému programu OWCA 
PLUS - na  podporu salašníctva Sliez-
skeho vojvodstva v Poľsku. Predstavil 
nám ho koordinátor programu - Józef 
Michalek a prezentoval : Valaské sa-
lašníctvo v poľských Karpatoch. Prax 
kultúrneho vypásania, výroby a preda-
ja syrov. Podpora je smerovaná na vy-
pásanie horských pasienkov s cieľom 
udržiavať krajinu a podporovať kraji-
notvorbu. Takýmto spôsobom sú ošet-
rené lúky a pasienky, ktoré by ináč 
zarastali a zároveň je podporovaný tra-
dičný chov oviec aj s tradičnou výro-
bou syrov a bryndze, vrátane podpory 
ich predaja priamo zo salaša.  Možno 
konštatovať, že ovčiarstvo má veľmi 
ťažkú pozíciu a určite by si zaslúži-
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K hlavným cieľom NASR SR patrí informovať širšiu verejnosť a potenci-
álnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach finan-

covania a podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, 
lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach. Tieto ciele sa anté-
na snaží napĺňať organizovaním vzdelávacích a informačných aktivít 
s priamym, osobným kontaktom s ľuďmi aktívnymi v rozvoji vidieka. 
Avšak rok 2020 bol pre činnosť regionálnej antény veľmi špecifický. 

Z  N A Š I C H  R E G I Ó N O VZ  N A Š I C H  R E G I Ó N O V



ROK 2020 – ROK PLNÝ ZMIEN

Ešte v januári sme si začali plánovať 
jednotlivé aktivity a informovali sme 
o pripravovaných podujatiach. Boli 
sme presvedčený, že nás čaká rok ako 
každý iný a pri troške snahy sa nám 
podarí zrealizovať všetko, čo sme 
si pre ľudí z vidieka pripravili. Omyl. 
Už od marca sme sa stali súčasťou 
diania, ktoré sme nedokázali ovplyv-
niť, ale museli sme sa mu prispôsobiť, 
preto asi podstatná časť našich aktivít 
v tomto roku bola zameraná na me-
siace máj – september, mesiace, kedy 
bola pandémia na ústupe a my sme 
si mohli aspoň na chvíľu robiť svoju 
prácu bez obmedzení.  Práve v tom-

to období sme začali organizovať 
aj zaujímavé podujatia, v ktorých dú-
fame že sa nám podarí pokračovať 
aj v budúcom období a to je návšteva 
priamo na farme u úspešného  poľ-
nohospodára, ktorý sa aktívne zapo-
jil do niekoľkých projektov v rámci 
PRV SR 2014 – 2020 a je úspešným 
prijímateľom tak projektových ako 
aj neprojektových prostriedkov z PRV 
SR 2014 – 2020. Účastníci návštevy 
si priamo na poliach a hospodárskom 
dvore tohto gazdu mohli vypočuť, 
aké kroky musel podstúpiť, aby do-
siahol výsledky svojej práce.  Jednalo 
sa o aktivitu s názvom „Ukážka dobrej 
praxe z PRV SR 2014 – 2020 priamo 
u farmára“ , kde sme navštívili farmu 
p. Michala Szalay vo Veľkom Biely.  
Ďalšie aktivity sme zamerali na ad-
ministratívne potreby žiadateľov pri 
ŽOP a jednotlivých výzvach. Boli ur-
čené predovšetkým na to, aby pomohli 
záujemcom aj úspešným žiadateľom 
zorientovať sa v problematike euro-

fondov a nerobiť chyby. Veľmi nám 
v tomto roku chýbali spoločné podu-
jatia zamerané na prezentáciu a spo-
luprácu ako sú trhy, výstavy, atď. , 
ktoré považujeme za dôležitý  nástroj 
pre úzky kontakt s potencionálnymi, 
ale už aj úspešnými žiadateľmi. Prá-
ve stretnutia na takýchto podujatiach 
často vyvolávajú záujem aj u tej sku-
piny ľudí, ktorí sú často k novým 
informáciám skeptickí a nedôverči-
ví. Veríme, že sa to podarí zmeniť 
a my sa budeme môcť v roku 2021 
vrátiť späť k tejto zaujímavej a pod-
netnej práci a staneme sa opäť jas-
ným poslom dobrých správ, že sú pre 
všetkých záujemcov o rozvoj vidieka 
pripravené nové výzvy, kde im podá-
vame otvorenú pomocnú ruku a sme 
pripravený stať sa ich sprievodcom. 

Koncom roka pre nás nastá-
va čas na krátke zastavenie 
sa a poohliadnutie sa späť . 

Aký bol pre nás rok 2020 a čo nám 
a našim členom doniesol?  V pr-
vom rade, ak budeme hodnotiť 
len prácu, tak sa nám vryje do pa-
mäte rok 2020 ako rok zmien. 

Text: Ing. Andrea Záhradníková 
RA  NSRV SR pre Bratislavský kraj     

Foto: RA NSRV SR pre  
Bratislavský kraj     

Text: Ing. Miroslav Jánošík,  
RA  NSRV SR pre Žilinský kraj 

Foto: RA NSRV SR pre 
 Žilinský kraj

lo podporu práve pre dôležité funk-
cie, ktoré chov oviec v sebe skrýva. 
Nie je to len ovčie mlieko a výrobky 
z neho a ovčie mäso, ale aj údržba kra-
jiny – hlavne v horských a svahovitých 

oblastiach. Informácie prijali pozitív-
ne hlavne chovatelia oviec a diskusia 
sa niesla o možnostiach vytvorenia 
takéhoto programu aj na slovenskej 
strane tatranského masívu. V tejto sú-

vislosti Mgr. Peter Madigár, manažér 
Miestnej akčnej skupiny OZ „Part-
nerstvo pre MAS Terchovská dolina“ 
v diskusii uviedol, že na úrade Žilin-
ského samosprávneho kraja vznikla 
takáto iniciatíva a pripravuje sa návrh 
na podobný dotačný program. Žiaľ 
ekonomické dopady mimoriadnej si-
tuácie okolo COVID – 19 tento pro-
ces posunuli na neskoršie obdobie. 
Veríme, že sa situácia dostane do nor-
málu a tak nielen chovatelia oviec, 
ale všetci budeme môcť pokračovať 
vo svojej činnosti v prospech rozvoja 
vidieka.
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LINČANSKÝ VINOHRADNÍCKY FESTIVALZELENEČ, 22.8.2020

Text: Mgr. Silvia Ilková,  
RA NSRV SR pre Trnavský kraj 

Foto: RA NSRV SR pre 
 Trnavský kraj

Regionálna anténa Národnej 
siete rozvoja vidieka SR pre 
Trnavský kraj sa 22. 08. 2020 

podieľala na organizácii kultúr-
no-spoločenského podujatia „Lin-
čanský vinohradnícky festival“. 

8. ročník festivalu bol zameraný na pre-
zentáciu kvalitných vín z lokálneho 
územia, ktorá prebiehala vo vyhrade-
ných priestoroch za miestnym poľno-
hospodárskym družstvom. Počas festi-
valu RA NSRV SR pre Trnavský kraj 
zabezpečila prenájom pódia a techniky 
pre účely kultúrneho a sprievodného 
programu. Na pódiu, ktoré sa nachá-
dzalo za sedením, vystúpili domáci 
interpreti so svojím hudobným progra-
mom. Posedenie pre oddych návštev-
níkov poskytovalo lavicové sedenie, 
ktoré zabezpečovala taktiež regionálna 
anténa spolu s nafukovacím stanom 
pri vstupe. Návštevníci mohli získať, 
na tomto obľúbenom podujatí, aktuál-

ne informácie 
z Programu 
rozvoja vidie-
ka SR 2014 
– 2020 a in-
f o r m á c i e 
o činnosti 
Národnej sie-
te rozvoja 
vidieka SR, 
ktoré v rám-
ci informač-
ného stánku 
poskytovala  
z á s t u p k y ň a 
RA NSRV 
SR pre Trnavský kraj. Záujem zo stra-
ny návštevníkov bol najmä o infor-
mácie k možnostiam podpory pod-
nikateľov z PRV SR 2014 – 2020, 
k možnostiam podpory podnikania 
v oblasti pestovania a spracovania 
hrozna a produkcie vína a informácie 
o aktivitách NSRV SR. Návštevníci 

mali k dispozícii aj odborné publikácie 
a informačné materiály z problematiky 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
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LINČANSKÝ VINOHRADNÍCKY FESTIVALZELENEČ, 22.8.2020

SPOZNAJ MIKROREGIÓN NA KOLESÁCH 
 PUSTÉ ÚĽANY, 19.9.2020

Na trase Pusté Úľany, Abrahám, Pavli-
ce, Voderady, Veľký Grob, Čataj, Krá-
ľová pri Senci, Pusté Úľany účastníci 
zvládli naplánovaných 44 kilometrov. 
Podujatie sa nieslo vo výbornej atmo-
sfére. Trasa bola vhodná pre starších 
aj mladších, každý si mohol zvoliť 
svoje tempo. Energiu mohli účastníci 
dobíjať na stanovištiach, kde boli pre-
zentácie lokálnych produktov. Štart 
a cieľ bol v areáli Gazdovského dvo-
ra Náš sen v Pustých Úľanoch. Po re-
gistrácii a príhovore starostu obce p. 
Čambála a predsedu mikroregiónu p. 
Sagana účastníci zvládli hromadný 
štart a nasmerovali si to do Abrahámu, 
kde sa po krátkom občerstvení presu-
nuli cez Pavlice a Voderady do chotára 
Veľkého Grobu. Táto časť trasy bola 
pre mnohých milým prekvapením. 
Trasa viedla cez lesný úsek a popri 
jazerách. Oddychové stanovište Pod 
Vŕbami bolo pre mnohých príjemným  

zážitkom - pekne upravené táborisko 
s možnosťou ochutnať energetický 
nápoj, čokoládu, či perník. Pán staros-
ta Rigo sa podelil o viaceré príbehy 
viažuce sa k tejto lokalite. Na záver 
nasledovali stanovištia v Čataji a Krá-
ľová pri Senci, s možnosťou návštevy 
včelárskeho skanzenu, kde sa mohli 
návštevníci dozvedieť niečo o význa-
me včely medonosnej. Záver podujatia 
patril prehliadke Gazdovského dvora 
Náš sen. 
Všetci účastníci, ktorí odštartovali 
dosiahli cieľ a okrem dobrého pocitu 
zo športového výkonu si určite odná-

šali aj nové vedomosti a zážitky, ktoré 
mali možnosť nazbierať na stanoviš-
tiach a po trase. 
Návštevníci mohli získať, na tomto ob-
ľúbenom podujatí, aktuálne informácie 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020 a informácie o činnosti Národnej 
siete rozvoja vidieka SR, ktoré v rámci 
informačného stánku poskytovala zá-
stupkyňa RA NSRV SR pre Trnavský 
kraj. Záujem zo strany návštevníkov 
bol najmä o informácie k možnostiam 
podpory podnikateľov z PRV SR 2014 
– 2020 a i o informácie o aktivitách 
NSRV SR. 

Regionálna anténa Národnej 
siete rozvoja vidieka SR pre 
Trnavský kraj sa 19. 9. 2020 

podieľala na organizácii kultúrno - 
spoločenského podujatia „Spoznaj 
mikroregión na kolesách! (finanč-
nou podporou na občerstvenie 
a prenájmom priestorov Gazdov-
ského dvora Náš sen v Pustých 
Úľanoch). 

Text: Mgr. Silvia Ilková,  
RA NSRV SR pre Trnavský kraj 

Foto: RA NSRV SR pre 
 Trnavský kraj

Návštevníci mali k dispozícii 
aj odborné publikácie a infor-
mačné materiály z problematiky 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka
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Milí priatelia, opäť sa k vám prihovárame prostredníctvom rubriky ,,Detský kútik“, ktorá je venovaná našim 
najmenším. Tento krát sme si pre Vás pripravili vzdelávaciu hru so zaujímavou poľnohospodárskou a potra-
vinárskou tematikou. Pomocou nožničiek si môžete vytvoriť vlastvú papierovú skladačku nebo - peklo - raj. 
Návod ako vytvoriť skladačku nájdete pod obrázkom. Veríme, že informácie o potravinách a poľnohospo-
dárstve, ktoré sa v nej dozviete využijete i do budúcna. 
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UKÁŽKY ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH 
PROJEKTOV Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA 

SR 2014 - 2020

Opäť by sme Vám radi predstavili inšpiratívne projekty z PRV SR 2014 – 2020, ktoré 
boli úspešne zrealizované naprieč celým slovenským vidiekom. Širokú škálu pro-
jektov z rôznych oblastí pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nájdete na webovej 
stránke www.nrsv.sk v časti „Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 
2020“. Prajeme vám inšpiratívne čítanie!
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Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 / Oblasť 3. Zavlažo-
vanie 

Predmetom predkladaného projektu bola moder-
nizácia závlahových systémov realizáciou kom-
plexnej zmeny zberu a využitia drenážnej vody, 
ktorá sa produkuje v jestvujúcich fóliovníkoch, kde 
sa pestuje plodová zelenina – uhorky - v hydropó-
nii.  V súčasnosti sa produkovaná drenážna voda 
nerecykluje. Rekonštrukciou a vybudovaním novej 
technológie je možné zachytiť a ošetriť celé množ-
stvo produkovanej drenážnej vody, čím sa maxi-
malizuje využitie závlahovej vody. V navrhnutom 
systéme bolo nutné zabezpečiť nielen zber vody 
bez rizika, ale aj zabrániť jej kontaminácii. Z tohto 
dôvodu bolo nevyhnutné ošetrenie špeciálnym 
UV-C zariadením. Súčasťou navrhovaného systému 
bolo aj vybudovanie systému zavlažovania pro-
stredníctvom tzv. naplavovania, ktoré sa použije pri 
pestovaní sadeníc.  Účelom modernizácie závlaho-
vej sústavy bola realizácia komplexnej zmeny zberu 
a využitia drenážnej vody. Jedným z hlavných cie-
ľov projketu bolo prispieť k zvýšeniu efektivity vy-
užívania a nakladania so závlahovou vodou, obme-
dziť straty (zachytením a zberom drenážnej vody 
a následným využitím na zavlažovanie).

Foto: VITA-ZEL & company, spol. s r. o.

SCHVÁLENÁ VÝŠKA 
PRÍSPEVKU Z PRV 
SR 2014 - 2020: 

14 6374,97 €

MODERNIZÁCIA ZÁVLAHOVÝCH SYS-
TÉMOV SPOLOČNOSTI  

VITA – ZEL & COMPANY, SPOL. S R.O.
Marcelová

P R Í K L A D Y  D O B R E J  P R A X E
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Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.2 / Oblasť 6B. Pivovarníc-
ko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, 
vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škro-
bárenský priemysel 
Predmetom  projektu bolo obstaranie hnuteľných 
vecí (strojov a technológií) a rekonštrukcia nehnuteľ-
ných vecí (Stavebné úpravy kravína). Hlavnými cieľ-
mi projektu bolo zaviesť poskytovanie novej výrob-
nej činnosti - spracovanie ovocia a výroba ovocných 
destilátov, zabezpečiť energeticky efektívny výrobný 
proces vybudovaním nových výrobných priestorov 
a zavedením moderných inovatívnych technológiách, 
zabezpečiť vysokú kvalitu výrobného procesu pro-
stredníctvom automatizácie výrobného procesu a po-
čítačového monitorovania,  zvýšiť zamestnanosť vy-
tvorením 1 nového pracovného miesta v obci Brezany 
a prispieť k sociálno - ekonomickému rozvoju obce 
a vybudovať stabilnú a konkurencieschopnú pozíciu 
spoločnosti v potravinárskom sektore. Uvedené ciele 
a účel je plne v súlade s cieľmi a potrebami Programu 
rozvoja vidieka SR na roky 2014 - 2020 a tiež s cieľmi 
a zameraním výzvy pre opatrenie 4, podopatrenie 
4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie 
na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. 
Zavedením nových inovatívnych technológií projekt 
prispieva k zlepšeniu a k zefektívneniu primárneho 
spracovania, k rastu kvality a predajnosti poľnohospo-
dárskych a potravinárskych výrobkov.  

Foto: Farma Brezany, s.r.o.

SCHVÁLENÁ VÝŠKA 
PRÍSPEVKU Z PRV 
SR 2014 - 2020:  

129 831,61 €

Brezany

PÁLENICA FARMA BREZANY

P R Í K L A D Y  D O B R E J  P R A X E

FOTOGRAFIA PO REALIZÁCII PROJEKTU
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Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 / Oblasť 8. Projekty 
zamerané na oblasti 1 až 7 s výškou deklarovaných 
oprávnených výdavkov nad úrovňou 60 % maximál-
nych oprávnených výdavkov pre podopatrenie

Predmetom projektu boli plánované činnosti na do-
siahnutie hlavného cieľu (realizovateľnosť projektu) 
sú prioritne zamerané na investovanie do kritického 
odvetvia živočíšnej výroby – chov HD a rozvoj ŠRV.

Konkrétne ciele podniku:
Zvýšenie kapacity ustajňovacích miest pre HZ pri 
zvýšení  efektívnosti a kvality výroby, súčasný roz-
voj špeciálnej RV a ochrana pôd pred degradáciou, 
zlepšenie jej úrodnosti prostredníctvom inovatívnej 
technológie. Tento hlavný cieľ sa bude napĺňať pro-
stredníctvom:
- rekonštrukcie maštale a senníka
- nákupom nových, moderných strojov  
 a zariadení na špeciálnu RV
- nákupom a používaním sejačky na presný  
 vý sev, ktorá má elektronické riadenie palub-
ným počítačom.
Presnou aplikáciou hnojív prispieva k  zlepšeniu kva-
litatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany 
pred jej degradáciou.

Foto: Klas s.r.o.

FOTOGRAFIA PO REALIZÁCII PROJEKTU

SCHVÁLENÁ VÝŠKA 
PRÍSPEVKU Z PRV 
SR 2014 - 2020: 

999 470,90 €

MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁR-
SKEHO PODNIKU KLAS

Dolná Strehová

P R Í K L A D Y  D O B R E J  P R A X E
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Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 / Podpora na investí-
cie do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrá-
tane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov 
a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšova-
nia alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov

Predmetom projektu bola rekonštrukcia centrálnej 
časti obce Domaňovce, ktorá sa delí na jednotlivé sta-
vebné objekty: SO 03 - Osvetlenie oddychovej zóny 
– osvetlenie v predmetnej lokalite bude novými his-
torickými osvetľovacími stožiarmi nadzemnej výšky 
4-6m. SO 05 - Osadenie drobnej architektúry - osa-
denie drobnej architektúry (mestského mobiliáru), 
na rekonštruovaných plochách. Navrhnuté boli lavič-
ky (14ks) a odpadkové koše (4 ks). SO 06 – Vegetačné 
úpravy - Navrhovaná výsadba je situovaná na oboch 
brehoch potoka a najmä v oddychovej zóne na ľa-
vom brehu potoka. Realizovaná bola výsadba stro-
moradia na pravom brehu pozdĺž potoka, ktorou 
sa okrem krajinárskych úprav dosiahne aj spevnenie 
brehov potoka. Hlavný cieľ bolo zlepšenie vzhľadu 
obce Domaňovce úpravou centrálneho verejného 
priestranstva.  

Foto: Obec Domaňovce

FOTOGRAFIA PO REALIZÁCII PROJEKTU

SCHVÁLENÁ VÝŠKA 
PRÍSPEVKU Z PRV 
SR 2014 - 2020:  

27 489,06 €

Domaňovce

REKONŠTRUKCIA CENTRÁLNEJ  
ČASTI OBCE DOMAŇOVCE

P R Í K L A D Y  D O B R E J  P R A X E
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INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM

Techniky mechanického odstra-
ňovania buriny s cieľom zníže-
nia dopadu na životné prostredie 
a zníženia nákladov.
Francúzska operačná skupina 
sa zaoberala mechanickými tech-
nikami ničenia buriny v ekologic-
kom vinohradníctve ako náhradou 
za aplikáciu herbicídov, za súčas-
nej kontroly spotreby fosílnych 
palív a znižovania výrobných ná-
kladov. Prieskumy, hodnotenia 
a monitorovanie vykonávali ekolo-
gickí vinohradníci v oblasti Occita-
nie s následnými poľnými experi-
mentmi na 2 rôznych „itinerároch” 
pôdy (postupy krok za krokom). 
Vo Francúzsku už existuje množ-
stvo iniciatív a programov, ktoré 
majú povzbudiť poľnohospodárov 
k znižovaniu aplikácie chemických 
prípravkov na ochranu rastlín a vy-
užitiu fosílnej energie. Alternatí-
vou k herbicídom je mechanické 
ničenie buriny, čo je vo viniciach 
v Occitanie bežná prax. Hlavným 
cieľom projektu bolo analyzovať, 
koľko energie nástroje na obrába-
nie pôdy a rôzne techniky obrába-
nia pôdy spotrebujú a identifiko-
vať faktory, ktoré ovplyvňujú túto 
spotrebu. Druhým cieľom tohto 
projektu bolo štúdium, ako apli-
kovať rôzne techniky v priebehu 
roka s cieľom optimalizovať spot-

rebu paliva a náklady vinohradní-
ka. „Na začiatku projektu sme mali 
veľmi málo referencií o spotrebe 
každého nástroja. Našou prioritou 
bolo preto ustanoviť rozsah spot-
reby pre najbežnejšie používané 
nástroje, podľa ich spôsobu pou-
žitia. Naším cieľom bolo vytvoriť 
dielčie postupy, ktoré sa nazývajú 
„itineráre pôdy” a zahŕňajú kedy, 
kde, ako a ako často používať tech-
niky obrábania pôdy,” vysvetľuje 
Nicolas Constant, vedúci tejto štú-
die. Projekt sa začal uskutočňova-
ním prieskumov postupov kulti-
vácie pôdy, vrátane mechanickej 
kontroly buriny, medzi 334 vino-
hradníkmi v Occitanii (konkrétne 
v bývalej oblasti LanguedocRous-
sillon), z toho 129 boli ekologickí 
vinohradníci. Výsledky naznačili, 
že ekologickí vinohradníci použí-
vajú veľa rôznych 
stratégií obrábania 
pôdy, v závislosti 
od ich výrobných 
cieľov, miestnej klí-
my, dostupných ma-
teriálových a pra-
covných zdrojov. 
Z prieskumov však 
vyplynulo, že dôle-
žitou stratégiou bolo 
udržiavanie trávy 
vo viniciach počas 

vegetatívneho odpočinku a počas 
vegetačného obdobia trávu me-
chanicky vyčistiť. Všetci opýtaní 
vinohradníci uviedli, že používajú 
mechanické obrábanie pôdy, čo de-
monštruje význam tohto projektu. 
V spolupráci s 2 ekologickými vi-
nohradníkmi uskutočnili partneri 
projektu 2 poľné pokusy s cieľom 
monitorovať spotrebu paliva a čas 
strávený postupmi určenými na ni-
čenie buriny. Obe vinice boli v rov-
nakej pedoklíme, ale pre každú bol 
použitý iný iterinár pôdy. Partneri 
porovnávali účinnosť ničenia buri-
ny a energetickú hospodárnosť pri 
používaní týchto dvoch rôznych 
postupov.

Preložila: 
 Ing. Anna Košíková, PhD.

Neprešlo jazykovou úpravou.

Kontrola burín v ekologickom  
poľnohospodárstve 

I N Š P I R Á C I E  K  I N O V Á C I Á M
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