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Verejná konzultácia  
Verejná konzultácia k III. výzve na 6.3 PRV SR 2014 - 2020    

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám dáva do pozornosti verejnú konzultáciu k základným 
parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej 
činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR  

2014 - 2020, ktorú iniciuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Návrh výzvy vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorý je 
výsledkom spolupráce ministerstva aj s neštátnymi partnermi. MPRV SR chce týmto spôso-
bom vopred informovať verejnosť o podmienkach pripravovanej výzvy a zároveň dať verej-
nosti priestor na vyjadrenie svojich odôvodnených stanovísk k základným parametrom  
pripravovanej výzvy. 

Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte 
na babcanova@arvi.sk, v termíne do piatka 7. mája 2021, do 14:00 hod. 

Dokument na stiahnutie: 

III. vyzva na 6.3_zakl parametre na konzul_SZ  

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/index.php?pl=18&article=2454
http://babcanova@arvi.sk/
http://www.nsrv.sk/download.php?3254


 

 

 

 

 

 

 

 

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  

dokumente na email arvi@arvi.sk.  

Termín na zasielanie podkladov do  

výberového konania: 10.5.2021  

 

Podrobné informácie o pracovnej ponuke  

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj 
zorganizovala dňa 13.4.2021 Stretnutie tema-

tickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na 

regionálnej úrovni s podtémou Aktuálne infor-
mácie k návrhu Intervencie LEADER a pripo-
mienky a návrhy .  

Cieľom pracovného stretnutia Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD bolo 
prediskutovať aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER - pripomienky 

a návrhy. V prvej časti koordinátor NSRV SR ZA  Ing. Miroslav Jánošík informoval 
o činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR a regionálnej antény. V ďalšej časti 
koordinátor odprezentoval  pracovný materiál Intervencia LEADER - 2. zasadnutie 

pracovnej skupiny z 24.3.2021 a účastníci prediskutovali jednotlivé časti, ozrejmili 
si ho v pracovnej skupine.  Viac informácií ohľadom odporúčaní členov TPS k dané-
mu materiálu nájdete v správe z aktivity tu.  

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY NSRV SR 

NSRV SR HĽADÁ 
KOLEGU/KOLEGYŇU 

13 máj 2021  
Výzva na podopatrenie 4.2: 
Podpora pre investície na 
spracovanie/uvádzanie na trh 
a/alebo vývoj poľnohospodárs-

kych produktov 

RA NSRV pre Banskobystrický kraj  Vás 
pozýva  na online vzdelávaciu aktivi-
tu Výzva na podopatrenie 4.2: Podpora 
pre investície na spracovanie/uvádzanie 
na trh a/alebo vývoj poľnohospodárs-

kych produktov. Vzdelávacia aktivita sa 

uskutoční online dňa 13. 05. 2021.  

Pozvánka s programom 

 

 

 

05 jún 2021  
7. ročník oslavy sv. Urbana 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre 
Nitriansky kraj pozýva MAS na   

podujatie 7. ročník oslavy sv. Urbana.  

Podujatie sa uskutoční 5. júna 2021, 
Krížny Vrch v Leviciach. 

Pozvánka s programom 

 

 

 

 

 

 

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

Sledujte pripravované 
aktivity NSRV SR 

http://www.nsrv.sk/download.php?3200
http://www.nsrv.sk/download.php?3200
http://www.nsrv.sk/download.php?3200
http://nsrv.sk/?pl=18&article=2410
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2435
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2435
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2435
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2435
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2435
http://www.nsrv.sk/download.php?3242
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2455
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2455
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2455
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2455
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2455
http://www.nsrv.sk/download.php?3255
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2450
http://www.nsrv.sk/img.php?iid=5149
http://www.nsrv.sk/img.php?iid=5149
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832


Minister Mičovský na mieste činu! 
03 marec 2021 

 

 

 

Minister Mičovský: Nekončím! Svoju úlohu dokončím 

29 apríl 2021  

 

 

 

Závery videokonferencie ministrov Agrifish 

26 apríl 2021  

Šéfom PPA ostáva Jaroslav Jánoš 

26 apríl 2021  

 

Nerešpektovanie hodnôt krajiny 

23 apríl 2021  

Videokonferencia ministrov poľnohospodárstva krajín V4+4 

21 apríl 2021  

AKTUALITY MPRV SR  

https://www.mpsr.sk/minister-micovsky-na-mieste-cinu/52---16653/
https://www.mpsr.sk/minister-micovsky-nekoncim-svoju-ulohu-dokoncim/52---16645/
https://www.mpsr.sk/zavery-videokonferencie-ministrov-agrifish/52---16633/
https://www.mpsr.sk/sefom-ppa-ostava-jaroslav-janos/52---16631/
https://www.mpsr.sk/nerespektovanie-hodnot-krajiny/52---16630/
https://www.mpsr.sk/videokonferencia-ministrov-polnohospodarstva-krajin-v4-4/52---16618/


Predmetom predkladaného projektu 
bola rekonštrukcia domu smútku  
a jeho okolia. Realizovaný projekt mal 
zásadný vplyv na zvýšenie atraktivity 
obce a kvalitu života obyvateľov obce 
vrátane marginalizovaných skupín  
obyvateľstva, ktorými sú znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva, často vystavené 
rôznym formám diskriminácie, patria 
sem mladí ľudia a absolventi, starší 
ľudia, ľudia s nízkym vzdelaním, osoby 
so zdravotným postihnutím, ženy  
s deťmi, príslušníci rómskeho etnika.  
 

Z uvedeného vyplýva, že projekt rieši 
uľahčenie prístupu marginalizova-
ných skupín obyvateľstva k základ-

ným službám. Súčasťou projektu sú 
prvky zelenej infraštruktúry v rozsahu 
podľa rozpočtu projektu (výsadba krí-
kov, drevín výsev trávnika). Primárnym 
cieľom projektu bolo zlepšenie kvality 
života na vidieku, podpora miestneho 
rozvoja a dosiahnutie pozitívnych 
zmien v obci. Realizáciou projektu sa 
posilnila vybavenosť územia, zlepšil sa 
nielen vizuálny charakter obce, ale  
i kvalita miestnej infraštruktúry. 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Rekonštrukcia 

domu smútku  
vrátane jeho okolia 
Obec Kožuchov 
 

Opatrenie 7 / Podopatrenie 

7.4 / Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základ-
ných služieb pre vidiecke  
obyvateľstvo vrátane voľného 
času a kultúry a súvisiacej  
infraštruktúry  
  

Miesto: Obec Kožuchov,  
Košický kraj 
 

Žiadateľ:  Obec Kožuchov 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

70 170,61 € 

 

 

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: Obec Kožuchov 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Kožuchov 

Fotografie pred realizáciou projektu,  
Zdroj: Obec Kožuchov 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Kožuchov 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2061


INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 
Olivové háje a drony – ,,sci-fi sa stalo realitou“  

Andalúzska operačná skupina využí-
va drony v pestovaní olív na zlepše-
nie produktivity a udržateľnosti.  

Lety s dronmi  

 

Vzorky pôdy a stromov  

http://www.nsrv.sk/download.php?3233

