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11. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS“ 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa 
do 11. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“. Využite príležitosť 
prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudo-
vé zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti.  

Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografia-
mi (na CD/USB) je možné posielať do 18. júna 2021 na adresu: Agentúra pre rozvoj vi-
dieka, Akademická 4, 94901 Nitra. MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 foto-
grafiou. Podrobnosti o zapojení sa do súťaže nájdete v prihláške. Hlasovanie o víťazoch 
v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR . 

Súťažné kategórie:  

1. Naša príroda,  

2. Naši ľudia,  

3. Naše tradície,  

4. Naša budúcnosť,  

5. Naše „naj“, 

6. Život v našej MAS, 

7. Naše kroje.  

 

Prihláška do súťaže  

Kontaktná osoba pre otázky  
k súťaži: Simona Radecká - 
tel: +421 907 983 382, 

e-mail: radecka@arvi.sk 

 

Tešíme sa na vaše  
unikátne zábery!  

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/
https://www.youtube.com/channel/UCY8w6pRd1i5AGM5w_WCY1Yg
http://www.nsrv.sk/download.php?3275


2021"  

Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti verejné konzultácie 
k pripravovaným výzvam PRV SR 2014 - 2020, ktoré iniciuje Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. MPRV SR chce týmto spô-
sobom vopred informovať verejnosť o podmienkach pripravovaných  
výzviev a zároveň dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojich odôvod-
nených stanovísk k základným parametrom pripravovanej výzvy. Všetky 
verejné konzultácie prebiehajú na webovej stránke Národnej siete  
rozvoja vidieka SR.  

Verejné konzultácie MPRV SR 

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej  
výzvy na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 – 2020    

MPRV SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy 
na podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z Progra-
mu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a ŠR. 

Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte 
na kosikova@arvi.sk, v termíne do piatka 4. júna 2021, do 12:00 hod.  Dokumenty na 
stiahnutie: Základné parametre výzvy, Ukazovatele finančnej situácie  

 

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej  
výzvy na podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2020  

MPRV SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy 
na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo 
vývoj poľnohospodárskych výrobkov z PRV  SR 2014 - 2020, ktorý je spolufinancovaný  
z EÚ a ŠR. 

Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte 
na kosikova@arvi.sk, v termíne do piatka 4. júna 2021, do 12:00 hod. Dokumenty na 
stiahnutie: Základné parametre výzvy , Ukazovatele finančnej situácie  

 

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej  
výzvy na podopatrenie 16.3 PRV SR 2014 – 2020  

MPRV SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy 
na podopatrenie 16.3 - (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri 
organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov 

a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh z PRV SR 2014 - 

2020, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.  

Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte 
na kosikova@arvi.sk, v termíne do piatka 4. júna 2021, do 12:00 hod. Dokumenty na 
stiahnutie:  Základné parametre výzvy 

 

11 jún 2021  
Implementácia projektov v rámci opatrenia 
7. PRV SR 2014-2020 v rámci stratégii 
CLLD na území MAS 

NSRV  SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzde-
lávaciu online aktivitu:  Implementácia projek-
tov v rámci opatrenia 7. PRV SR 2014-2020  
v rámci stratégii CLLD na území MAS. 

Pozvánka s programom 

Vyhodnotenie pripomienok verejnej 

konzultácie  
20. 05. 2021

Národná sieť rozvoja vidieka SR vám dáva do po-
zornosti vyhodnotenie pripomienok verejnej kon-

zultácie Základných parametrov III. výzvy na podo-
patrenie 6.3 PRV SR 2014-2020, ktorá prebieha-
la v období od 26. 04. 2021 do 07. 05. 2021, 

spolu s výsledným dokumentom v znení uvedeného 
vyhodnotenia.  

Dokumenty na stiahnutie: Základné parametre 
výzvy, VYHODNOTENIE  

 

FAQ - podopatrenie 4.1 PRV SR 

2014 - 2020 - aktualizácia + Odpo-
vede PPA k téme Obstarávanie a ve-
rejné obstarávanie tovarov a služieb  
21. 05. 2021

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám opäť  
prináša najčastejšie otázky ako aj odpovede 
k Výzve č. 50/PRV/2020 pre opatrenie: 4 –  
Investície do hmotného majetku podopatrenie:  
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodár-
skych podnikov, oblasť špeciálna rastlinná výroba 
a citlivé plodiny a živočíšna výroba.  

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

Dokumenty na stiahnutie :  FAQ - 4.1 - aktualizá-
cia 21. 05. 2021, Odpovede PPA k téme Obstará-
vanie a verejné obstarávanie tovarov a služieb 

KALENDÁR UDALOSTÍ  
NSRV SR 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2467
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2467
http://www.nsrv.sk/download.php?3278
http://www.nsrv.sk/download.php?3279
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2466
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2466
http://kosikova@arvi.sk/
http://www.nsrv.sk/download.php?3277
http://www.nsrv.sk/download.php?3280
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2468
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2468
http://kosikova@arvi.sk/
http://www.nsrv.sk/download.php?3281
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2470
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2470
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2470
http://www.nsrv.sk/download.php?3283
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2463
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2463
http://www.nsrv.sk/download.php?3272
http://www.nsrv.sk/download.php?3272
http://www.nsrv.sk/download.php?3273
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=98&article=2323
https://www.mpsr.sk/minister-micovsky-si-pripomenul-dolezity-milnik-v-historii-nasich-lesov/52---16730/
http://www.nsrv.sk/download.php?3091
http://www.nsrv.sk/download.php?3091
http://www.nsrv.sk/download.php?3223
http://www.nsrv.sk/download.php?3223


 

 

Oznámenie k poskytovaniu  
pomoci na vykonávanie opatrení 
zahrnutých do vnútroštátneho 
programu pre sektor včelárstva 
na podporný rok 2021/2022 

01. 06. 2021 

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom 
programe, že zverejňuje oznámenie pre žia-
dateľov k poskytovaniu pomoci na vykoná-
vanie opatrení zahrnutých do vnútroštátne-
ho programu pre sektor včelárstva na pod-
porný rok 2021/2022 a Príručku pre žiada-
teľa k poskytovaniu pomoci na vykonávanie 
opatrení zahrnutých do vnútroštátneho 
programu pre sektor včelárstva na podporný 
rok 2021/2022.  

 

Žiadosti o priame podpory môžu 
žiadatelia podávať až do 11.  
júna. Avšak s 1% krátením za 
každý pracovný deň omeškania 
28. 05. 2021 

Tohtoročná štandardná lehota ma podávanie 
jednotných žiadostí o priame platby Pôdo-
hospodárskej platobnej agentúre na platby 
na zvieratá aj lesnícke opatrenia uplynula  

 

 

15. mája 2021. Tento deň však pripadal na 
sobotu, preto Pôdohospodárska platobná 
agentúra akceptovala žiadosti podané do 
pondelka, 17.mája 2021, vrátane. Do konca 
20. týždňa prijala PPA 17 786 žiadostí.  

 

Pred novinárov predstúpilo celé 
vedenie PPA 
25. 05. 2021 

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 
25. 5. 2021 predstavila verejný odpočet  
Výročnej správy za rok 2020 aj za účasti 
ministra pôdohospodárstva Jána Mičovské-
ho.  

 

Výzva na predkladanie žiadostí  
o poskytnutie dotácie na zabez-
pečenie účasti chovateľov  
a pestovateľov na výstavách 

21. 05. 2021 

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila  
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnu-
tie dotácie na zabezpečenie účasti chovate-
ľov a pestovateľov na výstavách v zmysle 
Schémy štátnej pomoci č. SA.46904 

(2016/XA). Výzva je otvorená od 21. mája 
2021 do 18. júna 2021  

OZNAMY PPA 

Minister MPRV SR Ján Mičovský  

podal demisiu, prezidentka by ho 

mala prijať v najbližších dňoch  

31. máj 2021

Minister MPRV SR Ján Mičovský  dňa 31. 5. 2021 
podľa Ústavy Slovenskej republiky  podal demisiu 
na funkciu člena vlády Slovenskej republiky,  
povereného riadením Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky tak, 

ako to avizoval na svojej tlačovej konferencií  
v utorok 25. mája 2021. Svoje rozhodnutie ozná-
mil oficiálnym listom prezidentke Slovenskej 
republiky Zuzane Čaputovej.  

 

Supertrialógy o budúcej SPP napriek 
očakávaniam nedospeli k dohode  
28. máj 2021

Minister MPRV SR Ján Mičovský sa spolu so štát-
nym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnili  
v Bruseli zasadnutia Rady ministrov EÚ pre  
poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). 

 

Agrorezort spúšťa „Prasaciu amnes-
tiu 2021“  

28. máj 2021

MPRV SR vyhlásilo tzv. „Prasaciu amnestiu“. Po 
vyhodnotení účinnosti tohto opatrenia a na zame-
dzenie ďalších škôd našich poľnohospodárov avi-
zuje agrorezort jej opätovné vyhlásenie. Amnestia 
potrvá do 15. júna 2021.  

 

Investície agrorezortu za viac ako 
330 mil. eur sú na spadnutie  

26. máj 2021

MPRV SR je opäť bližšie k naplneniu avizovaných 
aj očakávaných výziev, na ktoré agrorezort upo-
zorňoval ešte koncom marca 2021. V tejto fáze 
ide predovšetkým o verejnú diskusiu k návrhu 
základných parametrov pripravovaných výziev  
a návrhu bodovacích kritérií výziev až pre štyri 
podopatrenia (4.1, 4.2, 6.3. a 16.3). Celkovo ide  

o viac ako 330 miliónov eur, ktoré môžu v tomto 
balíku poľnohospodári získať.  

AKTUALITY MPRV SR 

 

 

Kniha detailne popisuje nielen technológiu výroby syrov a spôsoby zabezpečenia ich kvali-
ty, ale aj prínos syrov pre zdravie a možnosti ich využitia. Táto publikácia je vynikajúcim 
sprievodcom pre všetkých, ktorí majú záujem vyrábať, ale i konzumovať kvalitné syry.  
Autor publikácie Ing. Karol Herian, CSc. skromne uvádza, že zmyslom tejto publikácie je 
jednoduchým spôsobom poukázať na možnosti spracovania mlieka v malovýrobných pod-
mienkach na dobré, kvalitné a zdravotne bezpečné syry. Je akýmsi návodom a základnou 
informáciou o výrobe syrov pre výrobcov syrov a pre všetkých priateľov syrov. Pri písaní 
využíval najmä svoje bohaté praktické skúsenosti a svoje publikácie v odborných časopi-
soch a zo školení mliekarenských a farmárskych pracovníkov. 

 Pre viac info kontaktujte vipa@vipa.sk 

Vidieckemu parlamentu na Slovensku sa podarilo 
vydať knižnú publikáciu Výroba syrov, ktorej  

autorom je Ing. Karol Herian, CSc.  

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2021-2022/10842
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https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-poskytovaniu-pomoci-na-vykonvanie-opatren-zahrnutch-do-vntrottneho-programu-pre-sektor-velrstva-na-podporn-rok-2021-2022/10842
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https://www.apa.sk/aktuality/iadosti-o-priame-podpory-mu-iadatelia-podva-a-do-11-jna-avak-s-1-krtenm-za-kad-pracovn-de-omekania/10835
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 MPRV SR odmieta presun lesov v národných parkov pod envirorezort  

24 máj 2021 

 

 

 

Agrokomplex opäť otvorilo svoje brány pre návštevníkov výstavy Gardenia 2021 

21 máj 2021  

 

 

 

POZOR NA HOAXY!  
20 máj 2021 

Bryndza, slovenské biele zlato 

18 máj 2021  

 

Moderná spoločnosť vníma svoju históriu 

18 máj 2021  

Minister Mičovský mimoriadne na mieste prírodnej katastrofy  

18 máj 2021  

AKTUALITY MPRV SR-pokračovanie  

https://www.mpsr.sk/mprv-sr-odmieta-presun-lesov-v-narodnych-parkov-pod-envirorezort/52---16768/
https://www.mpsr.sk/agrokomplex-opat-otvara-svoje-brany-pre-navstevnikov-vystavy-gardenia-2021/52---16762/
https://www.mpsr.sk/pozor-na-hoaxy-voda-v-rudne-nad-hronom-este-neodtiekla-a-niektore-osoby-uz-nechutne-zneuzivaju-tuto-temu-za-ucelom-poskodzovania-slovenskeho-lesnictva/52---16749/
https://www.mpsr.sk/bryndza-slovenske-biele-zlato/52---16743/
https://www.mpsr.sk/moderna-spolocnost-vnima-svoju-historiu/52---16742/
https://www.mpsr.sk/minister-micovsky-mimoriadne-na-mieste-prirodnej-katastrofy/52---16737/


Predmetom predkladaného projektu bola 
technologická investícia do  
rekonštrukcie maštale, nákupu fekálnej 
cisterny a zhrňovača. Oprávnené  
výdavky na vybrané stroje, technológie, 
príslušenstvo bolo nasledovné:  

1) cisternový náves: podtrieda  07.1  
Dopravné prostriedky (celková hmotnosť),  
konkrétne  kategória 07.1.2 Dopravné 
prostriedky – cisterny, 

2) zhrňovač: podtrieda 06.1 Stroje na 
zber krmovín z ornej pôdy a trvalých tráv-

nych porastov, konkrétne kategória 
06.1.3 Zariadenia na obracanie a zhrabo-
vanie krmovín, podkategória zhrabovače 
krmovín. 

Cieľom projektu bolo posilniť  konkuren-
cieschopnosť a zefektívniť poľnohospo-
dársku výrobu lepším využívaním výrob-
ných faktorov a uplatňovaním nových 
technológií. Ďalej prispieť k rozvoju  
vidieckych hospodárstiev a komunít vrá-
tane udržiavania pracovných miest. 

Hlavným cieľom projektu bola modernizá-
cia živočíšnej výroby SHR Ing. Jozefa Kne-
ža prostredníctvom  rekonštrukcie mašta-
le a investícií do technologického vybave-
nia. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Modernizácia farmy 
SHR Jozef Knežo 
 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.1 / Oblasť 2. Živočíšna výro-
ba  

  
Miesto: Obec Jastrabie pri Mi-

chalovciach, SR, okres Micha-

lovce 

 

Žiadateľ:  Ing. Jozef Knežo 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

108 932,40 € 

 

 

Viac informácií nájdete TU        

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: DH Landscape Invest, s.r.o. Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: Ing. Jozef Knežo 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Ing. Jozef Knežo 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Ing. Jozef Knežo 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2080


25 máj 2021  
Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Žilinský kraj) 
Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej 
ú r o v n i  
s  p o d t é m o u  A k t u á l n e  i n f o r m á c i e  k  n á v r h u  I n t e r v e n c i e  L E A D E R  a  p r i p o m i e n k y  
a návrhy - IV. 

Stretnutie sa uskutoční dňa 24.5.2021, online. 

Pozvánka s programom 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia plodín – viacnásobná výhoda pre 
mliečne farmy   

Pred dvoma rokmi začal holandský 
farmár Matté Eikelenboom skúmať 
diverzifikáciu plodín na svojich  
pasienkoch, aby stimuloval pôdny  
život a zlepšil zdravie svojich kráv. 
Jeho zmiešané pastviny ukazujú 
sľubné výsledky týkajúce sa kvality 
jeho krmiva a zdravia jeho zvierat. 
Rozmanitosť druhov tiež pomáha 
zvyšovať obsah organických látok  
v pôde. Výmena poznatkov s ostat-
nými poľnohospodármi bola cenná 
pre dosiahnutie najlepších výsled-
kov.  
 

Viac informácií o projekte  
nájdete TU.

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2461
http://www.nsrv.sk/download.php?3269
http://www.nsrv.sk/download.php?3282

