
 
                                                                                     

 
 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj 

Vás pozýva na informačný seminár 

„Aktuálne projektové podpory pre obhospodarovateľov lesa“, 

04.08.2022, začiatok 8:45 hod.  

Rekreačné stredisko OPALEX Sigord, Kokošovce a online 

Program 
08:45 – 9:00  Otvorenie seminára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj, predstavenie lesníckych  
  podopatrení PRV 

(JUDr. Mária Tomková Ňakatová, koordinártorka Regionánlnej antény NSRV pre Prešovký kraj,  Ing. 
Dana Jenčová, MBA, štatutár MEDIINVEST Consulting, s.r.o., RA NSRV SR pre Prešovský kraj)  

 
9:00 – 11:00 Podopatrenie 8.5 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov – Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä 
podsadbu lesných porastov a Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných 
ekosystémoch 

 (Ing. Jana Juhászová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vedúca oddelenia 
projektových podpôr Programu rozvoja vidieka) 

 
 Podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobenými lesnými požiarmi a prírodnými 

katastrofami a katastrofickými udalosťami – Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch,  
 Podopatrenie 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami 

a katastrofickými udalosťami 
 (Ing. Vladimíra Pohorelcová, konzultant) 
 
11:00 - 11:15 Prestávka 
 
11:15 – 12:45 Ako pripraviť kvalitnú žiadosť pre lesnícke opatrenia – odborný pohľad 

(doc. Ing. CSc. Petrášová Viera, odborný hodnotiteľ lesníckych výziev) 
    
12:45 – 13:15       Obed 
 
13:15 – 14:00 Národný lesnícky program SR, poskytovanie podpory na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov 

podľa vyhlášky MPRV SR č. 226/2017 Z. z., doplnenie aktuálnych informácií k podporám 

prostredníctvom PRV SR 2014 – 2022. 

                               (Ing. Ján Marcinek, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a 

spracovania dreva) 

14:00 -15:00 Príklady dobrej praxe zadržiavania vody v lesnej a agrolesníckej krajine  

(Ing. Michal Kravčík, CSc., odborník hydrogeológ, OZ Ľudia a voda) 

15:00 -15:30 Diskusia 

      
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 01.08.2022 do 12:00 hodiny kliknutím na tento LINK. 
Svoju online účasť prosím potvrďte najneskôr do 03.08.2022 do 12: 00 hodiny kliknutím na tento LINK. 
 
 

Informačný seminár sa bude konať v režime Základ. Účastníci a účastníčky seminára sú povinní dodržiavať aktuálne platné 
nariadenia ÚVZ. 

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť telefonicky na +421 947 940 404 alebo emailom na 

antenapresov@mediinvest.sk. 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásením sa na aktivitu udeľujem súhlas 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj, Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v dotazníku za účelom registrácie a evidencie účastníka 

aktivity. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol 

informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

https://forms.gle/SYPhsEAcNkhSLxRA7
https://docs.google.com/forms/d/1C8lDj2dMxiXJx3YTttiQH7W-cL19PRoItjayvjuxgRw/edit
mailto:antenapresov@mediinvest.sk

