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VIDEOGALÉRIA NSRV SR  
AKIS: Budovanie efektívnych znalostných tokov v Európe 

Dobre fungujúce pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy (AKIS) spájajú ľudí  
a zabezpečujú spoločné využívanie vedomostí v celej EÚ. V tomto animovanom videu Vám 
priblížime čo znamená AKIS a ako môže pomôcť pri riešení súčasných a budúcich výziev 
poľnohospodárov, lesníkov, vidiecke komunity a ďalších. 

Pozrieť vo videogalérii NSRV SR tu 

NSRV SR PRIPRAVUJE 
Centrálna jednotka NSRV SR pripravuje online seminár Obstarávanie tovarov  
a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2021 pre podopatre-
nie 4.1 lektorovaný lektorom z PPA.  Do pozornosti Vám dávame možnosť zaslať  
vopred svoje otázky týkajúce sa verejného obstarávania k výzve. Termín na zasiela-
nie otázok o verejnom obstarávaní: do utorka 16.3.2021 vrátane, na adresu: kosi-
kova@arvi.sk.  

Dátum konania seminára v súčasnosti ešte nie je stanovený, takže registrácia ešte 
nie je otvorená, budeme o ňom včas informovať na našej web stránke www.nsrv.sk 

a na facebookovom profile. Dokument s najčastejšími otázkami týkajúcimi sa výzvy  
k podopatreniu 4.1 a tiež správu zo seminára nájdete na stránke NSRV SR 
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323. 

 

ĎALŠIE PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR  

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/
https://www.instagram.com/nsrv_sr/
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=50&article=2380
https://www.youtube.com/channel/UCY8w6pRd1i5AGM5w_WCY1Yg
http://www.nsrv.sk/?fbclid=IwAR3TmEQIsx_iLYn6KGcJ4tmwHu_XOhW-AXTtmhlbXTn6fl_k0ys3Ej9H7n4
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323&fbclid=IwAR2zHPCc7drp8Nv7QGKVWL0obKSacBYxUgpqmUsSFBoOINSWMSvY-FqFogc
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832


 FAQ - podopatrenie 4.1 PRV SR 

2014 - 2020 - aktualizácia  

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpo-
vede k Výzve č. 50/PRV/2020, pre opatre-
nie: 4 – Investície do hmotného majetku 
podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do 
poľnohospodárskych podnikov, oblasť:  
- špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny  
a živočíšna výroba. Odpovede na zosumarizo-
vané otázky boli vypracované alebo skonzul-
tované Sekciou rozvoja vidieka a priamych 
platieb MPRV SR. 

FAQ - 4.1 - aktualizácia   

Správy z online seminárov k  podo-
patreniu 4.1 

CJ NSRV SR zrealizovala 2.3.2021 online 

seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 
2014 - 2020 4.1 – Podpora na investície do 
poľnohospodárskych podnikov. Správu  
z daného seminára nájdete tu.  

CJ NSRV SR zrealizovala 4.3.2021 online 

seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 
2014 - 2020 4.1 – Podpora na investície do 
poľnohospodárskych podnikov. Správu  
z daného seminára nájdete tu. 

FAQ - podopatrenie 16.1 PRV SR 

2014 - 2020 - aktualizácia  

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpo-
vede k Výzve na predkladanie žiadostí  
o schválenie obsahových námetov pre podo-
patrenie 16.1. Odpovede na zosumarizované 
otázky boli vypracované alebo skonzultované 
Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb 

MPRV SR. 

 FAQ - 16.1 - aktualizácia  

Správa z online seminára k  podo-
patreniu 16.1 

CJ NSRV SR dňa 29.1.2021 zrealizovala 
online seminár 16.1 Podpora na zriaďovanie 
a prevádzku operačných skupín EIP zamera-
ných na produktivitu a udržateľnosť poľno-
hospodárstva. Správu z aktivity nájde tu. 

Medzinárodný prieskum pre MAS 
- Dopad prístupu LEADER na vy-
vážený územný rozvoj  
V súčasnosti prebieha nová štúdia prístupu 
LEADER, ktorú zadalo DG AGRI a manažéri 
MAS sa môžu, v prípade záujmu, zapojiť do 
online prieskumu.  

Dotazník je dostupný v anglickom a francúz-
skom jazyku: LAGs - IMPACT OF LEADER ON 

BALANCED TERRITORIAL DEVELOPMENT 

Survey (research.net)  

Zapojiť sa doň môžete do 23. marca 2021. 

 

 

 

 

 

Týždeň vízie pre vidiek /Rural 
Vision Week 

Európska sieť rozvoja vidieka organizuje  
v dňoch 22. - 26. marca 2021 Týždeň vízie 
pre vidiek (Rural Vision Week) pod heslom: 

"Poďme si spolu predstaviť budúcnosť  
vidieckej Európy" 

Aj Vy sa môžete zúčastniť na tomto virtuál-
nom podujatí.  

Hlavným jazykom podujatia je anglický  
jazyk, zabezpečené sú interpretácie do fran-
cúzštiny, nemčiny, taliančiny, poľštiny  
a španielčiny 

Uzávierka registrácie: 15. marca 2021 

Viac info tu: https://bit.ly/3dURKie 

 

 

ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ KALENDÁR  
UDALOSTÍ NSRV SR 

10 MAREC 2021  

Obstarávanie tovarov a služieb  
v kontexte žiadosti o NFP v rám-
ci výzvy č. 50/PRV/2021 pre 
podopatrenie 4.1 - 1. termín 

Pozvánka s programom  

 

12 MAREC 2021  

Obstarávanie tovarov a služieb  
v kontexte žiadosti o NFP v rám-
ci výzvy č. 50/PRV/2021 pre 
podopatrenie 4.1  - 2. termín 

Pozvánka s programom

12 MAREC 2021  

Stretnutie tematickej pracovnej 

skupiny pre LEADER/CLLD na 

regionálnej úrovni (BA) 
 

Pozvánka s programom

16 MAREC 2021  

Stretnutie tematickej pracovnej 

skupiny pre LEADER/CLLD na 

regionálnej úrovni (KE)  

Pozvánka s programom

 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323
http://www.nsrv.sk/download.php?3091
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2370&start
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2381
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2322
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2322
http://www.nsrv.sk/download.php?3090
http://www.nsrv.sk/download.php?3156
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2385
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2385
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2385
https://www.research.net/r/LAGNewsletter
https://www.research.net/r/LAGNewsletter
https://www.research.net/r/LAGNewsletter
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en
https://bit.ly/3dURKie?fbclid=IwAR3R5g1h8lDk8VBHnjaNoFs1yDfKsOw2jGbJWRtVWHQFalhGCB9q-fbYv6w
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2392
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2392
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2392
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2392
http://www.nsrv.sk/download.php?3177
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2393
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2393
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2393
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2393
http://www.nsrv.sk/download.php?3176
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2399
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2399
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2399
http://www.nsrv.sk/download.php?3184
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2400
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2400
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2400
http://www.nsrv.sk/download.php?3185


 
Slovensko potrebuje odvážnu zmenu 

02. marec 2021 

 

 

Slovensko sa chce v rámci V4 výrazne podieľať na Európskej zelenej dohode  

02. marec 2021  

 

 

 

Komunikáciu agrorezortu povedie Daniel Hrežík 

02. marec 2021 

 

Minister Mičovský rokoval s veľvyslancom Francúzskej republiky v SR 

25. február 2021  

 

 

 

Redistributívna platba pomôže všetkým 

23. február 2021  

Závery videokonferencie Rady ministrov AGRIFISH 

23. február 2021  

AKTUALITY MPRV SR  

https://www.mpsr.sk/slovensko-potrebuje-odvaznu-zmenu/52---16434/
https://www.mpsr.sk/slovensko-sa-chce-v-ramci-v4-vyrazne-podielat-na-europskej-zelenej-dohode/52---16423/
https://www.mpsr.sk/komunikaciu-agrorezortu-povedie-daniel-hrezik/52---16420/
https://www.mpsr.sk/minister-micovsky-rokoval-s-velvyslancom-francuzskej-republiky-v-sr/52---16400/
https://www.mpsr.sk/redistributivna-platba-pomoze-vsetkym/52---16385/
https://www.mpsr.sk/zavery-videokonferencie-rady-ministrov-agrifish/52---16380/


OZNAMY PPA  
Aktualizácia č. 1 výzvy 
č. 50/PRV/2020 
03. 03. 2021

 

Výzva na registráciu  
v DataCentre pre  

podporné opatrenie na 
platby poistného  
v poľnohospodárskej 
prvovýrobe  
03. 03. 2021

  

 

Oznámenie pre žiada-
teľov o zaradenie do 
opatrenia dobré život-
né podmienky zvierat  
v roku 2020 
02. 03. 2021

Oznámenie pre žiada-
teľov a prijímateľov  
z Operačného progra-
mu Rybné hospodár-
stvo 2014 – 2020  

o ukončení Zmluvy  
o vykonávaní  
01. 03.  2021

 

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 
dotácie na prijímanie 
znevýhodnených pra-
covníkov – POKRAČO-
VANIE FINANCOVANIA 

Z ROKU 2020  

01. 03. 2021

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 
dotácie na založenie  
a vedenie plemennej 

knihy a plemenárskej 
evidencie  

26. 02. 2021

 

Aktualizácia č. 2 výzvy 
č. 42/PRV/2019  

22. 02. 2021  

 

 

 

https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--1-vzvy--50-prv-2020/10556
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--1-vzvy--50-prv-2020/10556
https://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-srv-a-zv
https://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-srv-a-zv
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-registrciu-v-datacentre-pre-podporn-opatrenie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10555
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-registrciu-v-datacentre-pre-podporn-opatrenie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10555
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-registrciu-v-datacentre-pre-podporn-opatrenie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10555
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-registrciu-v-datacentre-pre-podporn-opatrenie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10555
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-registrciu-v-datacentre-pre-podporn-opatrenie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10555
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-registrciu-v-datacentre-pre-podporn-opatrenie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10555
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-opatrenia-dobr-ivotn-podmienky-zvierat-v-roku-2020/10553
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-opatrenia-dobr-ivotn-podmienky-zvierat-v-roku-2020/10553
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-opatrenia-dobr-ivotn-podmienky-zvierat-v-roku-2020/10553
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-opatrenia-dobr-ivotn-podmienky-zvierat-v-roku-2020/10553
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-opatrenia-dobr-ivotn-podmienky-zvierat-v-roku-2020/10553
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-a-prijmateov-z-operanho-programu-rybn-hospodrstvo-2014-2020-o-ukonen-zmluvy-o-vykonvan/10550
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-a-prijmateov-z-operanho-programu-rybn-hospodrstvo-2014-2020-o-ukonen-zmluvy-o-vykonvan/10550
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-a-prijmateov-z-operanho-programu-rybn-hospodrstvo-2014-2020-o-ukonen-zmluvy-o-vykonvan/10550
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-a-prijmateov-z-operanho-programu-rybn-hospodrstvo-2014-2020-o-ukonen-zmluvy-o-vykonvan/10550
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-a-prijmateov-z-operanho-programu-rybn-hospodrstvo-2014-2020-o-ukonen-zmluvy-o-vykonvan/10550
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-a-prijmateov-z-operanho-programu-rybn-hospodrstvo-2014-2020-o-ukonen-zmluvy-o-vykonvan/10550
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-a-prijmateov-z-operanho-programu-rybn-hospodrstvo-2014-2020-o-ukonen-zmluvy-o-vykonvan/10550
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-prijmanie-znevhodnench-pracovnkov-pokraovanie-financovania-z-roku-2020/10539
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zaloenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenrskej-evidencie/10536
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zaloenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenrskej-evidencie/10536
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zaloenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenrskej-evidencie/10536
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zaloenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenrskej-evidencie/10536
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zaloenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenrskej-evidencie/10536
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zaloenie-a-vedenie-plemennej-knihy-a-plemenrskej-evidencie/10536
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--2-vzvy--42-prv-2019/10523
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--2-vzvy--42-prv-2019/10523
https://www.apa.sk/42-prv-2019
https://www.apa.sk/42-prv-2019
https://www.apa.sk/42-prv-2019
https://www.apa.sk/42-prv-2019
https://www.apa.sk/42-prv-2019


INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Zdieľanie dát cez 
Farmbench  

Predmetom predklada-
ného projektu bolo roz-
šírenie ubytovacích ka-
pacít, rozšírenie reštau-
račných kapacít, rekon-
štrukcia budovy na 
skladovacie priestory  
a práčovňu súvisiacich 
s doplnkovými služba-
mi, zelená infraštruktú-
ra, a vybudovanie strel-
nice. 

Cieľom projektu bol 
rozvoj vidieckeho ces-
tovného ruchu ako jed-
nej z možností diverzifi-
kácie podnikateľskej 
činnosti prostredníc-
tvom vybudovania uby-
tovacích kapacít a do-
plnkových služieb ako 
zdroja pre tvorbu prida-
nej hodnoty na vidieku. 
Tvorbu novej zamestna-
nosti a príjmov.  

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Rozšírenie  
diverzifikácie  
činnosti 
 

Opatrenie 6 / Podopatrenie 

6.4 / Oblasť 1. Činnosti spoje-
né s vidieckym cestovným ru-
chom a agroturistikou  

  

Miesto: SR, okres Kurpina, 

obec Hontianske Nemce 

 

Žiadateľ:  AGROSPOL Hontian-
ske Nemce, družstvo 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

1 082 042,15 € 

 

 

Viac informácií nájdete TU        

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: AGROSPOL Hontianske Nemce, 

družstvo 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: AGROSPOL Hontianske Nemce, 

družstvo 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 

http://www.nsrv.sk/download.php?3170
http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2018

