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Sledujte videogalériu NSRV SR 

NSRV SR HĽADÁ KOLEGU/KOLEGYŇU 

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  

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/download.php?3200
http://www.nsrv.sk/download.php?3200


FAQ - podopatrenie 4.1 PRV 

SR 2014 - 2020 - aktualizácia  

Prinášame Vám najčastejšie otázky  
a odpovede k Výzve č. 50/PRV/2020, pre 
opatrenie: 4 – Investície do hmotného 
majetku podopatrenie: 4.1 – Podpora na 

investície do poľnohospodárskych podni-
kov, oblasť: špeciálna rastlinná výroba 
a citlivé plodiny a živočíšna výroba. Odpo-
vede na zosumarizované otázky boli  
vypracované alebo skonzultované Sekciou 
rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV 

SR. 

FAQ - 4.1 - aktualizácia 18.3.2021   

 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok  

zaslaných v rámci verejnej 
konzultácie k základným para-
metrom pripravovanej výzvy 
pre podopatrenie 8.5 PRV SR 

2014 - 2020  

NSRV SR Vám dáva do pozornosti  
vyhodnotenie pripomienok zaslaných  
v rámci verejnej konzultácie k základ-
ným parametrom pripravovanej výzvy 
pre podopatrenie 8.5 Programu rozvo-

ja vidieka SR 2014 – 2020. 

Výzvu iniciovalo MPRV SR s cieľom 
vyvolať čo najväčší záujem u obhospo-
darovateľov lesov o získanie investič-
nej podpory z Programu rozvoja vidie-

ka SR 2014 – 2020.  

Výsledné dokumenty budú predmetom 
konzultácie Monitorovacieho výboru 
pre PRV SR 2014 - 2020. 

Usmernenie Riadiaceho  
orgánu pre Program rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020  
č. 6 k presunu finančných 
prostriedkov v rámci  
jednotlivých podopatrení 
PRV SR 2014 – 2020 
10. 03. 2021

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Prog-
ram rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  

č. 6 k presunu finančných prostriedkov  
v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR 
2014 – 2020, vyhlasovaniu výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP a ku krité-
riám pre výber projektov v rámci imple-
mentácie stratégie CLLD.  

 

 

 

 

Centrálna jednotka NSRV SR pripravuje 
online školenie pre Miestne akčné skupiny 
(MAS) k usmerneniu č. 6 .  

Dátum konania seminára v súčasnosti 
ešte nie je presne stanovený, takže regis-
trácia ešte nie je otvorená, budeme o ňom 
včas informovať na našej web stránke 
www.nsrv.sk a na facebookovom profile.  

ZBER A ŠÍRENIE  
INFORMÁCIÍ 

KALENDÁR  
UDALOSTÍ NSRV SR 

24 MAREC 2021  

Ekologická poľnohospodárska výroba 
v prechodnom období 2021 - 2022  

v rámci PRV SR 2014 - 2020 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Prešovský 
kraj Vás pozýva na online seminár Ekologická 
poľnohospodárska výroba v prechodnom období 
2021 - 2022 v rámci PRV SR 2014 - 2020. 

Pozvánka s programom  

 

 

25 MAREC 2021  

Klub mladých farmárov  
Združenie mladých farmárov na Slovensku  
– ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou  
Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský 
kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub 
mladých farmárov" s podtémou Predaj z dvora  

a aktuálny stav prípravy strategického plánu.  

Pozvánka s programom

26 MAREC 2021  

Klub mladých farmárov 

Združenie mladých farmárov na Slovensku  
– ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou  
Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bansko-
bystrický kraj vás pozýva na dvojdňové stretnu-
tie „Klub mladých farmárov" s podté-
mou Možnosti financovania investičných záme-
rov a inovatívne poľnohospodárstvo (využívanie 
digitálnych technológii v RV a ŽV)“.  

Pozvánka s programom 

OZNAMY PPA 

NSRV SR  
PRIPRAVUJE 

Sledujte aj ďalšie  
pripravované aktivity 

NSRV SR 

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://www.nsrv.sk/index.php?pl=105&article=2415
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=105&article=2415
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=105&article=2415
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=105&article=2415
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=105&article=2415
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=105&article=2415
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2373
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2373
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2373
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2373
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020--6-k-presunu-finannch-prostriedkov-v-rmci-jednotlivch-podopatren-prv-sr-2014-2020/10566
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020--6-k-presunu-finannch-prostriedkov-v-rmci-jednotlivch-podopatren-prv-sr-2014-2020/10566
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020--6-k-presunu-finannch-prostriedkov-v-rmci-jednotlivch-podopatren-prv-sr-2014-2020/10566
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020--6-k-presunu-finannch-prostriedkov-v-rmci-jednotlivch-podopatren-prv-sr-2014-2020/10566
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020--6-k-presunu-finannch-prostriedkov-v-rmci-jednotlivch-podopatren-prv-sr-2014-2020/10566
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020--6-k-presunu-finannch-prostriedkov-v-rmci-jednotlivch-podopatren-prv-sr-2014-2020/10566
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020--6-k-presunu-finannch-prostriedkov-v-rmci-jednotlivch-podopatren-prv-sr-2014-2020/10566
http://nsrv.sk/download.php?3160
http://nsrv.sk/download.php?3160
http://nsrv.sk/download.php?3160
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2401
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2401
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2401
http://www.nsrv.sk/download.php?3187
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2409
http://www.nsrv.sk/download.php?3198
http://www.nsrv.sk/download.php?3199
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832


 
Pripomíname si Medzinárodný deň lesov 

19. marec 2021 

 

 

Kauzou Dobytkár to nekončí 
18. marec 2021  

 

 

MPRV SR chráni slovenských potravinárov 

12. marec 2021 

 

Poznáme nového generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky 

10. marec 2021  

 

 

Slovensko potrebuje odvážnu zmenu 

08. marec 2021  

Pestovatelia, poľnohospodári a záhradkári, zbystrite pozornosť! Pozor na falšované 
prípravky na ochranu rastlín 

03. marec 2021  

AKTUALITY MPRV SR  

https://www.mpsr.sk/v-nedelu-si-pripominame-medzinarodny-den-lesov/52---16484/
https://www.mpsr.sk/kauzou-dobytkar-to-nekonci/52---16483/
https://www.mpsr.sk/chranime-slovenskych-potravinarov/52---16462/
https://www.mpsr.sk/pozname-noveho-generalneho-riaditela-lesov-slovenskej-republiky/52---16455/
https://www.mpsr.sk/slovensko-potrebuje-odvaznu-zmenu/52---16434/
https://www.mpsr.sk/pestovatelia-polnohospodari-a-zahradkari-zbystrite-pozornost-pozor-na-falsovane-pripravky-na-ochranu-rastlin/52---16424/
https://www.mpsr.sk/pestovatelia-polnohospodari-a-zahradkari-zbystrite-pozornost-pozor-na-falsovane-pripravky-na-ochranu-rastlin/52---16424/


INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Kam sa podeli  

ovce?  

Predmetom predklada-
ného projektu bolo ob-
staranie česacej linky 
potrebnej na pozberovú 
úpravu chmeľu. 

Cieľom projektu bola 
kompletná obnova  
pôvodnej chmeľnice, 
ktorej konštrukcia  
spadla následkami po-
veternostných podmie-
nok  v roku 2008 aj  

s úrodou chmeľu v ka-
tastrálnom území  
Nemšová. Cieľom prijí-
mateľa bolo rozšíriť 
pestovateľské plochy 
takej špeciálnej plodiny 
akou je chmeľ. 
Chmeľ je najdrahšou  
a najdôležitejšou  suro-
vinou pri výrobe piva.  
V EÚ chmeľ pestuje 
takmer 2 600 fariem na 
ploche 26 500 ha. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Pozberová 
úprava chmeľu  
 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 

4.1 / Oblasť 5. Skladovacie 
kapacity a pozberová úprava 
a oblasť odbytu  
  
Miesto: SR, Trenčiansky kraj, 
Nemšová 

 

 

Žiadateľ:  Banskobystrický  
pivovar a.s. 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

119 800 € 

 

 

Viac informácií nájdete TU        

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Banskobystrický pivovar a.s. 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Banskobystrický pivovar a.s. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Banskobystrický pivovar a.s. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Banskobystrický pivovar a.s. 

http://www.nsrv.sk/download.php?3193
http://www.nsrv.sk/download.php?3193
http://www.nsrv.sk/download.php?3193
http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1917

