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Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o  zamestnanie, že od 

júna 2021 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Referent pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“. Podrobné informácie o pracovnej ponuke 
nájdete v dokumentoch na stiahnutie. 

Všetky vyžiadané dokumenty (ako je žiadosť,  Životopis, certifikáty a pod.) pro-

sím posielajte v elektronickej podobe v zaheslovanom dokumente na 

email arvi@arvi.sk.  

Termín na zasielanie podkladov do výberového konania: 10.5.2021  

Podrobné informácie o pracovnej ponuke  

Sledujte pripravované aktivity NSRV SR 

FAQ - Často kladené otázky 

FAQ - podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2020 - aktualizácia +  
Odpovede PPA k téme Obstarávanie a verejné obstarávanie tovarov 
a služieb   

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 poľnohospodárskych podnikov, oblasť špeciálna rastlinná 
výroba a citlivé plodiny a živočíšna výroba.  

Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované 

Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR. 

FAQ - 4.1 - aktualizácia 06. 04. 2021   

Odpovede PPA k téme Obstarávanie a verejné obstarávanie tovarov a služieb    
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Verejná konzultácia týkajúca sa  

vypracovania pohotovostného plánu 
pre zásobovanie potravinami a potra-
vinovú bezpečnosť v EÚ  

30. 03. 2021

Európska komisia vyzýva zainteresované strany  
v potravinárskom systéme zapojiť sa do verejnej 
konzultácie týkajúcej sa vypracovania pohotovost-

ného plánu pre zásobovanie potravinami a potravi-
novú bezpečnosť v EÚ formou dotazníka. Termín 
na vyplnenie dotazníka je 3. máj 2021. Link na 
dotazník v anglickom jazyku nájdete TU 

 

Výzva na predkladanie žiadostí  

o poskytnutie dotácie na platby  

poistného v poľnohospodárskej  

prvovýrobe v znení Dodatku č. 2  
25. 03. 2021  

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na platby poistného 
v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku 
č. 2 v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.58749 
(2020/XA).Výzva je otvorená od 25. 03. 2021 do 
25. 05. 2021 . 

 

Realizácia neprojektových opatrení 
PRV v prechodnom období (2021 -

2022)  
24. 03. 2021  

Oznámenie Riadiaceho orgánu PRV SR, v ktorom 

sa nachádzajú informácie o realizácii neprojekto-
vých opatrení PRV SR v prechodnom období rokov 
2021 - 2022.  

 

Výzva na predkladanie žiadostí  

o poskytnutie podpory v lesnom  

hospodárstve na plnenie mimopro-
dukčných funkcií lesov  
22. 03. 2021  

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory 
v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukč-
ných funkcií lesov v zmysle Schémy minimálnej 
pomoci č. DM-12/2017. 

 

09 APRÍL 2021  
Online seminár 
"Obstarávanie tovarov a slu-
žieb v kontexte žiadosti  
o NFP v rámci výzvy č. 50/ 
PRV/2020 pre podopatrenie 

4.1" 

NSRV SR Vás pozýva na online semi-
nár k výzve k podopatreniu PRV SR 
2014 - 2020 "Obstarávanie tovarov 
a služieb v kontexte žiadosti o NFP  
v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre 
podopatrenie 4.1", ktorý sa uskutoč-
ní 9. 4. 2021 o 9.00 hod., prostred-

níctvom aplikácie ZOOM.  

Na seminár je potrebné sa prihlásiť 
najneskôr do 7. 4. 2021 prostred-
níctvom registračného formulára TU 

V prípade, že máte ďalšie otázky 
týkajúce sa predmetu seminára, 
ponúkame Vám možnosť poslať ich 
vopred, spolu s registračnými údajmi 
prostredníctvom registračného  
formulára. 

Pozvánka s programom  

 

12 APRÍL 2021  
Stretnutie tematickej pra-

covnej skupiny pre 

LEADER/CLLD na  

regionálnej úrovni (NR kraj) 
RA NSRV SR pre Nitriansky kraj po-

zýva MAS na Stretnutie tematickej 
pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD 

na regionálnej úrovni. Stretnutie sa 
uskutoční 12. 04. 2021, online pro-

stredníctvom aplikácie ZOOM.  

 

Pozvánka s programom 

OZNAMY PPA  

13 apríl 2021  
Stretnutie tematickej pracov-

nej skupiny pre LEADER/CLLD 

na regionálnej úrovni (BA 
kraj) 

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj 
pozýva MAS na  Stretnutie tematickej 

pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD 

na regionálnej úrovni. Stretnutie sa 
uskutoční 13. 04. 2021, online. 

Pozvánka s programom 

 

13 apríl 2021  
Stretnutie tematickej pracov-

nej skupiny pre LEADER/CLLD 

na regionálnej úrovni (BB 
kraj) 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj 
pozýva MAS na  Stretnutie tematickej 

pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD 

na regionálnej úrovni. Stretnutie sa 
uskutoční online dňa 13. 04. 2021. 

Pozvánka s programom 

 

14 apríl 2021  
Stretnutie tematickej pracov-

nej skupiny pre LEADER/CLLD 

na regionálnej úrovni (KE 
kraj) 

RA NSRV SR pre Košický kraj pozýva 
MAS na  Stretnutie tematickej pra-

covnej skupiny pre LEADER/CLLD na 

regionálnej úrovni. Stretnutie sa 
uskutoční online dňa 14. 04. 2021. 

Pozvánka s programom 

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 
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Usmernenie pre poľovníkov 

01. apríl 2021  

 

 

 

 

Od upratovania k reforme 

29. marec 2021  

 

 

Agrorezort spustí v máji výrazné investície do pôdohospodárstva  

29. marec 2021 

Slovenská jahňacina má na pultoch obchodov úspech 

26. marec 2021  

 

 

Minister Mičovský a štátny tajomník Gajdoš rokovali v Bruseli 
24. marec 2021  

V apríli sa uskutoční plošná vakcinácia líšok proti besnote 

23. marec 2021  

AKTUALITY MPRV SR  

https://www.mpsr.sk/usmernenie-pre-polovnikov/52---16538/
https://www.mpsr.sk/od-upratovania-k-reforme/52---16516/
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https://www.mpsr.sk/slovenska-jahnacina-ma-na-pultoch-obchodov-uspech/52---16509/
https://www.mpsr.sk/minister-micovsky-a-statny-tajomnik-gajdos-rokovali-v-bruseli/52---16503/
https://www.mpsr.sk/v-aprili-sa-uskutocni-plosna-vakcinacia-lisok-proti-besnote/52---16491/


INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Demonštračné  
farmy, objavovanie 

dronov   

Predmetom predkladaného 
projektu bolo obstaranie 
nových moderných strojov.  

Cieľom projektu bolo zvýše-
nie efektivity výrobných 
faktorov a dosiahnutie ná-
rastu pridanej hodnoty  
v poľnohospodárstve. Ras-
tom pridanej hodnoty sa 
zvýšila kvalita domácej  
poľnohospodárskej produk-
cie a posilnila sa tak špe-
ciálna rastlinná výroba. 
Realizáciou projektu sa do-
siahlo posilnenie konkuren-

cieschopnosti pôdohospo-
dárskeho sektora, čo je naj-
dôležitejším strategickým 
cieľom programu rozvoja 
vidieka. Ďalším cieľom pro-
jektu bolo dosiahnuť vyvá-
žený územný rozvoj vidiec-
kych hospodárstiev a komu-
nít vrátane vytvárania  
a udržiavania pracovných 
miest. Vytvorilo sa nové 
pracovné miesto a zároveň 
sa posilnila ekonomická 
stabilita spoločnosti. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Investície do hmotné-
ho majetku, ŠVR 
DH Landscape Invest, s.r.o. 
 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 

4.1 / Oblasť 1. Špeciálna rast-
linná výroba  
  

Miesto: Bratislavský kraj,  
Kráľová pri Senci 
 

 

Žiadateľ:  DH Landscape  
Invest, s.r.o. 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

29 995,80 € 

 

 

Viac informácií nájdete TU        

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

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

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

Zdroj: DH Landscape Invest, s.r.o. 

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

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