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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 15. 04. 2021   

Odpovede PPA k téme Obstarávanie a verejné obstarávanie tovarov a služieb   
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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 poľnohospo-
dárstvo a rozvoj vidieka“. Podrobné informá-
cie o pracovnej ponuke nájdete v dokumen-

toch na stiahnutie. 

Všetky vyžiadané dokumenty (ako je žiadosť,  
Životopis, certifikáty a pod.) prosím posielaj-
te v elektronickej podobe v zaheslovanom do-

kumente na email arvi@arvi.sk.  

Termín na zasielanie podkladov do  

výberového konania: 10.5.2021  

 

Podrobné informácie o pracovnej ponuke  

  

Centrálna jednotka NSRV SR zorganizovala dňa 
09.04.2021 online seminár k výzve 
pre podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 – 2020 

"Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žia-
dosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre 
podopatrenie 4.1".  

Cieľom seminára bolo poskytnutie základných informácií potrebných pre uskutočne-
nie úkonov súvisiacich so stanovením predpokladanej hodnoty zákazky a verejného 
obstarávania v súvislosti s realizovaním ŽoNFP pre podopatrenie 4.1. Odborné  
poznatky k tejto téme zabezpečili lektorky spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 
JUDr. Denisa Kolpáková (PHZ) a JUDr. Júlia Gáborová (VO). 

Účastníci mohli priamo počas seminára klásť svoje otázky a v diskusii im bola 

v rámci kompetencií poskytnutá odpoveď, pričom mohli využiť aj možnosť zasielať 
svoje otázky vopred prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka SR. Tieto otázky 
boli zodpovedané v záverečnej časti semináru a spolu s FAQ, na ktoré PPA vopred 
poskytla odpovede písomne a lektorky ich prešli a doplnili, príp. dovysvetlili. 

Celú zápisnicu z aktivity nájdete tu.  

 

Centrálna jednotka NSRV SR zorganizovala dňa 
4.3.2021 online seminár k výzve k podopatreniu 
PRV SR 2014 - 2020 4.1 – Podpora na investície 
do poľnohospodárskych podnikov.  

Online seminár sa uskutočnil z dôvodu vysokého 
záujmu zo strany beneficientov a potenciálnych be-
neficientov o informácie k výzve č. 50/PRV/2020 

PRV SR 2014 – 2020. NSRV SR vytvorila komunikačný kanál medzi Riadiacim  
orgánom PRV SR 2014 - 2020 a potenciálnymi konečnými prijímateľmi s cieľom čo 
najlepšej implementácie projektov a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020. 

Účastníci mohli priamo počas semináru klásť svoje otázky a v závere im bola v rám-
ci kompetencií poskytnutá odpoveď, pričom mohli využiť aj možnosť zasielať svoje 
otázky vopred prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka SR. Tieto otázky boli 
zodpovedané v priebehu semináru a výsledné FAQ budú ďalej šírené informačnými 
kanálmi NSRV SR potenciálnym beneficientom PRV SR 2014 – 2020. Celkovo sa na 

seminári zúčastnilo 44 účastníkov.  

Správu z aktivity nájdete tu.  

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY NSRV SR NSRV SR HĽADÁ 
KOLEGU/KOLEGYŇU 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pravidelne organizuje tematicky zamerané 
aktivity, ktoré prispievajú k správnej implementácii Programu rozvoja vidie-
ka SR (PRV SR) 2014 - 2020. Aktivity sú určené pre beneficientov a poten-
ciálnych beneficientov PRV SR 2014 - 2020.  V rubrike zrealizované aktivi-
ty by sme vám radi priblížili obsah seminárov a školení, ktoré Vám NSRV SR 
prináša a zároveň veríme, že v nich nájdete aktuálne a dôležité informácie  
z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  
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OZNAMY PPA  

Zverejnenie formulárov 
k predkladaniu žiados-
tí o priame podpory na 
lesnícke opatrenia pre 
rok 2021 vo formáte 
PDF 
15. 04. 2021

 

Oznámenie o predkla-
daní žiadostí o priame 
podpory na lesnícke 
opatrenia 2021 
15. 04. 2021

  

Zverejnenie formulárov 
k predkladaniu žiados-
tí o priame podpory 
pre zvieratá pre rok 
2021 vo formáte PDF
15. 04. 2021

Oznámenie o predkla-
daní žiadostí o priame 
podpory na zvieratá 
pre rok 2021 

15. 04. 2021

 

Zverejnenie formulárov 
k Jednotnej žiadosti 
pre rok 2021 vo  

formáte PDF  

15. 04. 2021

Výzva na predkladanie 
jednotnej žiadosti na 
priame platby pre 

r.2021
15. 04. 2021

Výzva na predkladanie 
žiadostí o podporu na 
reštrukturalizáciu vi-
nohradov pre vinársky 
rok 2021/2022
14. 04. 2021

Oznámenie pre žiada-
teľov
14. 04. 2021

Výzva na predkladanie 
žiadostí o podporu na 
poistenie úrody vino-
hradov pre rok 2021
13. 04. 2021

Oznámenie žiadateľom 
o predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácií  
v informačnom systé-
me ITMS2014+
09. 04. 2021
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Agrorezort vyhlasuje výberové konanie na ústredného riaditeľa ŠVPS SR  

16 apríl 2021  

 

 

 

V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva 

15 apríl 2021  

 

 

 

Uskutočnila sa 8. ministerská konferencia FOREST EUROPE o budúcnosti lesov  

14 apríl 2021  

V hre o stoličku generálneho riaditeľa PPA je až 7 uchádzačov  
06 apríl 2021  

 

Skvelá správa pre milovníkov bratislavských lesov! 
08 apríl 2021  

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2020 – aktualizácia č.1 
08 apríl 2021  

AKTUALITY MPRV SR  

https://www.mpsr.sk/agrorezort-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-ustredneho-riaditela-svps-sr/52---16593/
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https://www.mpsr.sk/skvela-sprava-pre-milovnikov-bratislavskych-lesov/52---16549/
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20137
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20137


INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Biosenzory  

v chove dojníc  

Predmetom predkladaného 
projektu bolo vybudovať 
nový klimatizovaný sklad 
umožňujúci celoročné skla-
dovanie zeleniny a zemia-
kov. Celá koncepcia rozšíre-
nia existujúcich skladova-
cích kapacít bola spracova-
ná s dôrazom na možné per-
spektívy ďalšieho rozvoja 
pestovania zeleniny a ze-
miakov. Projektová doku-
mentácia zohľadňuje súčas-
né požiadavky kladené na 
moderné klimatizované 
sklady zeleniny tak, aby 
objekt bol schopný spĺňať 
kritéria celoročného skla-
dovania. 

Primárnym cieľom projektu  
bolo zvýšiť konkurencie- 

schopnosť podniku v oblasti 
skladovania zeleniny a kon-
zumných zemiakov pro-
stredníctvom investícií do 

nových skladovacích kapa-
cít a súvisiacich technológií 
pre celoročné skladovanie 
zeleniny a zemiakov. Zabez-
pečenie celoročného skla-
dovania stabilizuje a posil-
není odbytové možnosti 
vypestovanej  produkcie  
a súčasne prispeje k rozší-
reniu pestovateľských plôch 
spoločnosti. Z primárneho 
cieľa možno odvodiť ďalšie 
čiastkové ciele ako naprí-
klad zefektívniť postupy  
a zvýšiť  produktivitu práce 
v oblasti skladovania pro-
duktov špeciálnej rastlinnej 
výroby (zeleninárstvo) a iné. 

Realizáciou investície chce 
podnik zároveň eliminovať 
svoje slabé stránky, ktoré 
spočívajú v nedostatočných 
skladovacích kapacitách na 
celoročné skladovanie pro-
dukcie zeleniny a zemiakov. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Zvýšenie skladova-
cej kapacity na 

skladovanie zeleni-

ny a zemiakov 
AGROMAČAJ a.s. 
 

 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 

4.1 / Oblasť 5. Skladovacie 
kapacity a pozberová úprava 
a oblasť odbytu  
  

Miesto: Bratislavský kraj,  
Senec, Kostolná pri Dunaji 
 

Žiadateľ:  AGROMAČAJ a.s. 
 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

799 985,60 € 

 

 

Viac informácií nájdete TU        

Ilustračná fotografia  
Zdroj: pixabay.com 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

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

Zdroj: AGROMAČAJ a.s. 
Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: AGROMAČAJ a.s. 
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