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NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

 AKTUALITY MPRV SR  

Pozemkové úpravy pomôžu priniesť poriadok do vlastníckych vzťahov 
11 Október 2018 
Súčasná podoba pozemkových vzťahov na Slovensku je mimoriadne komplikovaná. Prevláda rozdrobenosť                    
a hlavne nejasnosť vlastníckych a užívateľských vzťahov. Riešením sú pozemkové úpravy, ktoré môžu priniesť 
poriadok vo vzťahoch, skrátiť lehoty konaní, ale aj ušetriť nemalé prostriedky.  

      
 

Čítajte viac...                                                                                                                                          Zdroj fotografií: MPRV SR 

Výzva OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04 na predkladanie ŽoNFP 
08 Október 2018 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program 
Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04 na predkladanie žiadostí                    
o nenávratný finančný príspevok  v rámci opatrenia 2.3.1, aktivity 2: Recirkulačné systémy. 
Čítajte viac... 

Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 na predkladanie ŽoNFP 
08 Október 2018 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program 
Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 na predkladanie žiadostí                     
o nenávratný finančný príspevok  v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 5: Obnova existujúcich produkčných zariadení. 
Čítajte viac... 

 

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=13464
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=13464
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=13464
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13450
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13450
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13450
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13449
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13449
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13449


 

 OZNAMY PPA  

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 25. čiastkovú výzvu               
na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže 
11 Október 2018 
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1484 zo 4. októbra 2018 stanovila minimálnu 
predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 25. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej 
súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk 
skončila 2. októbra 2018. 
Čítajte viac... 

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018 
09 Október 2018 
Pôdohospodárska platobná agentúra aktualizovala Výzvu č. 32/PRV/2018 pre opatrenie: 16 – Spolupráca, 
podopatrenie: 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského 
reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti                               
v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov. 
Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 2.11.2018. 
Čítajte viac... 

Rozhodnutie č. 700/2056/2018 R-2018 o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia 
podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 a Rozhodnutie                     
č. 700/2089/2018 R-2018 o schválení žiadosti o vyplatenie 
09 Október 2018 
PPA vydala rozhodnutia o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii            
a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Združenie 
Slovenská včela. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018 - Aktualizácia č. 1  
08 Október 2018 
PPA aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – 
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie: Zavlažovanie. Aktualizáciou výzvy sa: 
- predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.01.2019 
- aktualizovala sa príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
Zdôvodnenie zmien: na základe požiadavky riadiaceho orgánu o úpravu Formuláru žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a zmenu termínu uzavretia výzvy 
Čítajte viac... 

     

Začalo deviate hodnotiace kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 
01 Október 2018 
PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 
27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že začalo 9. hodnotiace kolo. Termín jeho uzatvorenia je v zmysle výzvy 
posledný pracovný deň mesiaca, čo je 31.10.2018.  Zároveň Pôdohospodárska platobná agentúra informuje 
žiadateľov, že plánovaný termín v zmysle výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 ukončenia 10. a 11. 
hodnotiaceho kola je: 
- termín uzavretia 10. hodnotiaceho kola – 30.11.2018 
- termín uzavretia 11. hodnotiaceho kola – 31.12.2018  
Čítajte viac... 
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 FAQ K VÝZVE NA PODOPATRENIE 16.4 PRV 2014-2020 (VÝZVA Č. 32/PRV/2018) 

V rámci tohto príspevku vám prinášame aktuálne FAQ konzultované s Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 - 
2020. Text otázok je zverejnený v originálnom znení autora otázky. 

 V rámci riešenia integrovaného projektu cez opatrenie 16.4 – Spolupráca (PPA) sa na Vás s otázkou, že keď 
partner projektu v rámci 4.2 podopatrenia žiada financie na obstaranie predajného automatu na 
potraviny, považuje sa tento automat za vytvorenie nového odbytového miesta?  

Odpoveď: Áno, je to tak. 100 km rádius alebo kraj – pre miestny trh. Alebo tam bude odbytovať produkty, 
ktoré išli priamo od prvovýrobcov, tomu, kto prevádzkuje ten automat (môže byť spracovateľ), alebo si 
prvovýrobca ten automat bude prevádzkovať sám – to je krátky dodávateľský reťazec. Odbytovať tam musí   
z 80% svoje produkty a produkty partnerov projektu.  

 V súvislosti s prípravou ŽoNFP do Výzvy pre opatrenie 16.4 sa chcem opýtať, či vytvorenie e-shopu, ako 
tretieho odbytového miesta v rámci vytvárania krátkeho odbytového reťazca, je e-shop oprávnený 
výdavok v opatrení 4.2 alebo 16.4?  

Odpoveď: E-shop je odbytový kanál. V podopatrení 4.2 sú oprávnené investície. Soft výdavky sú oprávnené        
v podopatrení 16.4.  

 Vo výzve o NFP č. v.: 32/PRV/2018 je na str . 6 bod: 1.7.8 je uvedené:  
1.7.8 „ŽoNFP sa podáva v pevnom základnom zakladacom šanóne, ktorý bude obsahovať minimálne 
formulár ŽoNFP na opatrenie 16.4, zastrešujúci a sumarizujúci všetkých partnerov a všetky realizované 
podopatrenia. V rámci ŽoNFP na opatrenie 16.4 predkladá každý partner oddelene:  

· samostatný šanón, v ktorom budú založené všeobecné doklady týkajúce sa partnera (napr. čestné 
vyhlásenie partnera ku konfliktu záujmu, doklad o oprávnení podnikať, riadna účtovná závierka, daňové 
priznanie k dani z príjmov, potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po lehote splatnosti, splátkový kalendár 
potvrdený veriteľom, zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa a pod.).  

Chápeme správne, že doklady: Doklad o oprávnení podnikať, Potvrdenie prísl. daňového úradu, že 
žiadateľ nie je platcom DPH, Splátkový kalendár potvrdený veriteľom predkladá partner projektu len raz            
v rámci tohto samostatného šanóna, v ktorom budú založené všeobecné doklady, týkajúce sa partnera, 
alebo tieto doklady partner predkladá 2-3 x ku každej ŽoNFP jednotlivých podopatrení podľa zoznamu 
povinných príloh?  

Odpoveď: Všeobecné doklady o partnerovi projektu predkladá partner za seba len raz (nie 2 - 3x ku každej 
svojej ŽoNFP). 

Čítajte viac... 
 
Vaše otázky môžete podať on-line  
prostredníctvom webovej aplikácie tu 

 

KALENDÁR UDALOSTÍ 

 

Dátum Názov aktivity Miesto konania  

12. November 2018 
Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka  
v partnerstve“ 

Nitra Čítajte viac... 

22. – 24. Október 2018 Konferencia pre MAS „Postupy pre MAS                 
v rámci implementácie stratégie CLLD“ 

Demänovská dolina Čítajte viac... 

Čítajte viac... 
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 INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

 Umelo vybudovaná mokraď na čistenie vody  
Znižovanie koncentrácie dusíka a fosforu, zvýšenie výnosov 

Umelo vybudované mokrade môžu byť prínosné pri spracovaní poľnohospodárskej odpadovej vody a jej 
odvádzaní. Rastliny v tomto systéme zadržiavajú dusík, fosfor a čistia vodu. Nemecká Operačná skupina 
MeerGewinn testuje za týmto účelom rôzne druhy rastlín. Henning Holst z DUENE Inštitútu trvalo udržateľného 
rozvoja krajiny, ktorý je partnerom nám hovorí: „Preskúmame inovatívnu aplikáciu rastlín, ktoré môžu byť 
použité ako krmivo alebo okrasné rastliny a môžu skutočne priniesť výnosy farme.“ 

Umelo vytvorené mokrade môžu byť použité na účely zadržania živín a teda aj čistenie vody. Systémy môžu byť 
realizované v rôznych veľkostiach - od malých čistiarní až po veľké zadržiavace plochy. Nielenže rastliny 
zadržiavajú živiny, ale mokrade prispievajú aj k procesu úpravy vody: „Mokrade môžu potenciálne poskytovať 
dodatočné služby ekosystému - ako sú povodňové vody, skladovanie vody a podpora biodiverzity,“ vysvetľuje 
Max Wenzel z DUENE. 

     

 „Vďaka poľnohospodárskej činnosti v oblasti Meklenburska (západná časť Nemecka) je Baltské more a väčšina 
vodných tokov silne znečistené nadbytkom živín,“ vysvetľuje Nora Köhnová z DUENE. Operačná skupina 
MeerGewinn sa zameriava na testovanie rôznych rastlín pri vytváraní mokradí, ktoré by mohli fungovať nielen 
ako čističky vody, ale ktoré môže poľnohospodár pestovať aj ako pridanú hodnotu k súčasnému 
poľnohospodárskeho systému: „Naším cieľom je používať tieto živiny pre nerastúce obnoviteľné zdroje: krmivo, 
okrasné rastliny, byliny alebo obnoviteľné suroviny.“ 

MeerGewinn je spolupráca medzi spoločnosťou DUENE e.V. (výskumné centrum), mestom Loitz, 
poľnohospodármi, malými a strednými podnikmi. Táto kombinácia partnerov prináša všetky odborné znalosti       
a zdroje potrebné na začatie realizácie výstavby malých až rozsiahlych mokradí. Operačná skupina vykonáva 
svoju činnosť od roku 2015 a bude do roku 2019. Už vytvorila niekoľko pilotných projektov rôznych veľkostí,       
v ktorých partneri projektu podporujú obsah a plánovanie budovaných mokradí: 
Pilotný projekt Polder Rochow: Poľnohospodár z mesta Ueckermünde (Nemecko) chcel otestovať nový koncept 
využívania pôdy a poskytol časť svojej pôdy na výrobu obnoviteľných zdrojov. Vyskúšali tam používanie pálky 
(močiarna rastlina) ako možnosť na odstraňovanie živín a tiež okrasných rastlín (vrátane kosatca). 
Pilotný projekt s Joachimom Krügerom z Pflanzenkläranlagen GmbH: Tento pilotný projekt v súčasnosti robí 
novú sériu experimentov v účelových skúšobných bazénoch. Tri zasadené povodia obsahujú šesť rôznych druhov 
rastlín. Okrasné rastliny, potravinárske rastliny a liečivé rastliny sú predmetom skúmania ich schopností rastu vo 
vode z čističky odpadových vôd. „Experimentálna konštrukcia zabezpečuje čo najpresnejšie nastavenie 
podmienok v umelých mokradiach na čistenie odpadových vôd. Pomocou merania živín môžeme presne 
dokumentovať potenciál zadržiavania živín a zvýšený výnos spojený s ďalšími živinami,“ Hovorí Max Wenzel. 

Posledná fáza projektu sa zameria na posúdenie realistických ekonomických ukazovateľov obnoviteľných zdrojov 
z budovaných mokradí. Operačná skupina uverejní brožúru s cieľom zhrnúť jej výsledky. Projekt navyše vykoná 
analýzu uskutočniteľnosti pre veľkoplošné vybudovanie mokradí. 

„Vybudované mokrade vytvárajú nové kruhové hodnotové reťazce, ktoré môžu priniesť pozitívny regionálny 
hospodársky prínos. Chceme povzbudiť poľnohospodárov a vlastníkov pôdy a umožniť im, aby využívali 
vybudované mokrade pre svoj vlastný hospodársky úžitok a súčasne šetrili životné prostredie pre nadchádzajúce 
generácie,“ hovorí Henning Holst. MeerGewinn“ – vysvetlenie názvu: Meer – v preklade more a tiež to znie ako 
„Mehr“ čo znamená viac. Gewinn znamená profit. 

Čítajte viac... 

http://www.nsrv.sk/download.php?2456


 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Do databázy zrealizovaných projektov PRV SR 214 - 2020 nám pribúdajú informácie o ukončených projektoch              
z  vybraných podopatrení PRV SR 2014 – 2020. Nechajte sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe: 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.2 / Oblasť 6B. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, 
vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel 

Rozšírenie výroby ovocných 

destilátov 

Žiadateľ/prijímateľ: GAS Familia, s.r.o. Stará 
Ľubovňa 

Miesto realizácie projektu: Stará Ľubovňa  

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 -
2020: 899 775,00 €  

Predmetom projektu je obstaranie novej 
technológie na rozšírenie výroby ovocných 
destilátov. Ovocné destiláty sa vyrábajú                     
v destilačných prístrojoch, na ktorých 
umiestnenie získal žiadateľ priestor. 
Vybudovaním technológie bola podporená 
poľnohospodárska prvovýroba na Slovensku. 

Žiadateľ vyrába výrobky, ktoré majú značku 
kvality SK, iný certifikát kvality alebo 
chránené označenie pôvodu, chránené 
zemepisné označenie alebo sú to výrobky                  
s označením zaručená tradičná špecialita. 

Viac informácií o zrealizovanom projekte                  
z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej 
stránke NSRV SR. 

 

 

VYDÁVA
 

Agentúra pre rozvoj vidieka 
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR 
Akademická 4, 949 01  Nitra 
arvi@arvi.sk 

Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku SPRAVODAJCA NSRV  

SME NA WEBE  www.nsrv.sk  

 

NEWSLETTER NSRV SR  číslo 1 - 15/2018 

 

 

 

 
Zdroj fotografií: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 
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