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I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:

Agentúra pre rozvoj vidieka

Sídlo organizácie:

Akademická 4, 949 01 Nitra

Kontakt:

tel.: +421 37 6537 259
tel./fax: +421 37 7336 402
e-mail: arvi@arvi.sk
www.arvi.sk

Rezort - zriaďovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia MP SR

Riaditeľ:

Ing. Viera Paučírová

Pracovníci organizácie k 31.12.2008:
•

Ing. Viera Paučírová – riaditeľka

•

Ing. Eleonóra Chudá – ekonóm, mzdový účtovník, finančný manažér Národnej siete
rozvoja vidieka

•

Ing. Malvína Gondová - manažér Národnej siete rozvoja vidieka, zástupca riaditeľa
Agentúry pre rozvoj vidieka

•

Ing. Branislav Gerhát - koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka, zástupca manažéra
Národnej siete rozvoja vidieka

•

Ing. Ingrid Gogorová - referent pre lesníctvo, ekológiu a environment, manažér
kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka

•

Gabriela Hudecová - referent pre malé a stredné podnikanie a vidiecky cestovný ruch

•

Vladimíra Gudábová – referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny
pracovník a manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka

Hlavné činnosti:
Agentúra pre rozvoj vidieka je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá spolupracuje s ostatnými štátnymi, mimovládnymi a
komerčnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí v oblasti rozvoja vidieka. Agentúra
v rámci svojej činnosti podporuje a propaguje politiku Európskej únie (EÚ) pre SR, hlavne
cez Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a jeho jednotlivých osí a cez Národnú sieť
rozvoja vidieka, ktorej je hostiteľskou organizáciou.
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II. POSLANIE ORGANIZÁCIE
Poslaním Agentúry pre rozvoj vidieka je zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie
v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu
k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálnoekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim
podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti
zameranej na rozvoj vidieka.
Na základe nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 je v Programe rozvoja vidieka SR 2008 –
2013 Agentúra pre rozvoj vidieka definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete
rozvoja vidieka na uvedené programové obdobie.
II.I. Predmet činnosti:
Agentúra pre rozvoj vidieka
a) spolupracuje pri tvorbe koncepcií a informačných materiálov pre tvorbu štátnej
a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 s dôrazom na Os 3, Os 4 a Národnú sieť rozvoja vidieka,
b) zabezpečuje prenos informácií o politikách EÚ v rámci jednotlivých programov
a programovacích období pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka,
c) zhromažďuje, analyzuje a šíri údaje o opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka
pre kvalitnú implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
d) sleduje, monitoruje, zhromažďuje, analyzuje a šíri údaje v oblasti rozvoja vidieka pre
dôsledné naplnenie čerpania finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007
– 2013,
e) v rozsahu svojej pôsobnosti pripravuje, rozvíja a aplikuje inovatívne formy, prístupy
a metódy v rozvoji vidieka vo vzťahu k Osi 3 a Osi 4 Leader,
f) poskytuje informácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre verejnosť
a podnikateľské subjekty prostredníctvom informačných a komunikačných nástrojov
Národnej siete rozvoja vidieka,
g) poskytuje informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete
pre rozvoj vidieka prostredníctvom pracovných stretnutí, informačných bulletinov,
príručiek, internetových stránok a pod.,
h) poskytuje spätnú väzbu riadiacej autorite a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným
orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka (Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR atď.), podľa
jednotlivých osí Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
i) pripravuje a realizuje vzdelávacie programy pre miestne akčné skupiny v procese
formovania v rámci Akčného plánu činností Národnej siete rozvoja vidieka,
j) pripravuje, realizuje a podporuje národnú a nadnárodnú spoluprácu v oblasti rozvoja
vidieka formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, študijných a výmenných
návštev a pod. v rámci Akčného plánu činností Národnej siete rozvoja vidieka,
k) riadi výber projektov spolupráce medzi územiami v rámci členského štátu a medzi
územiami viacerých členských štátov a územiami tretích krajín v súlade s usmernením
riadiaceho orgánu pre administráciu osi 4 Leader Programu rozvoja vidieka,
l) pripravuje a zabezpečuje realizáciu odborných výmenných pobytov, stáží a exkurzií,
zameraných na implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a podpory
nadnárodnej spolupráce pre Os 4,

3

m) zabezpečuje prezentáciu príkladov dobrej praxe v rámci Akčného plánu činností
Národnej siete rozvoja vidieka,
n) poskytuje odborné a terénne poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským
subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na
čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých osí Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013,
o) poskytuje poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom v príprave
a realizácii projektov zameraných na pôdohospodárstvo, na diverzifikáciu smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam a na rozvoj všetkých foriem vidieckeho cestovného
ruchu (Os 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013),
p) facilituje prípravu a realizáciu projektov rozvoja vidieka, stratégií rozvoja územia pre Os
4 Leader,
q) zabezpečuje školenia, semináre a výmenu skúsenosti v rámci opatrení Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 rozvoja vidieka v rámci Akčného plánu činností Národnej siete
rozvoja vidieka,
r) slúži ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych
partnerov v rámci Akčného plánu činností Národnej siete rozvoja vidieka,
s) zabezpečuje pravidelné stretnutia tímu Národnej siete rozvoja vidieka a riadiacej skupiny,
t) mapuje existujúce zariadenia vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky a vykonáva
terénne poradenstvo k implementácii Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,
u) spolupracuje na príprave, pripomienkovaní a aktualizácii strategických materiálov
Ministerstva pôdohospodárstva SR v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
v) zabezpečuje školenia, semináre a výmenu skúsenosti v rámci opatrenia 1.6 a 3.3,
w) vykonáva činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR,
x) pripravuje a realizuje súťaže „O najkrajší chotár roka“,
y) pripravuje účasť na domácich a medzinárodných výstavách zameraných na rozvoj
vidieka.
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III. ÚČELOVÁ ZMLUVA ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE
Agentúra pre rozvoj vidieka mala na rok 2008 uzatvorený Kontrakt na realizáciu úloh
v oblasti rozvoja vidieka s ústredným orgánom – Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Celková hodnota účelových činností bola stanovená vo výške 3.370.000 Sk v dohodnutom
rozsahu (Tab.1).
Tab.1: Úlohy vyplývajúce s Účelovej zmluvy a Plánovaný objem kontraktu v tis. Sk
Plánovaný objem
kontraktu v tis. Sk

P.č. Predmet činnosti
Národný strategický plán rozvoja vidieka SR a Program rozvoja
vidieka (PRV) na roky 2007 – 2013 – Informačno-odborné
semináre na úrovni NUTS III (8 krajov) k implementácii PRV
LEADER – Osvetovo-motivačné pracovné stretnutia, konzultácie
2. a poradenstvo pre podporu vytváranie miestnych akčných skupín
(MAS)
LEADER – Analýza možnosti implementácie prístupu LEADER
3.
- Pilotný projekt – pokračovanie pilotného projektu- Myjava
LEADER – Tréning Príprava facilitátorov, manažérov a poradcov
4.
pre implementáciu prístupu LEADER- pokračovanie
Terénne poradenstvo k implementácii prístupu LEADER pre
5.
verejný a súkromný sektor (MaSP) a pre užívateľov Osi 3
Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár
6.
roka“
Účasť
na
domácich
a medzinárodných
výstavách7.
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane
8. účasti pracovníkov ARVI na odborných pracovných stretnutiach,
konferenciách a seminároch
Príprava implementácie Národnej siete rozvoja vidieka v SR
9.
(NSRV )
Spolupráca na príprave a pripomienkovaní strategických
10.
materiálov pre implementáciu prístupu LEADER
1.

SPOLU:

573

230
150
220
300
356
336
555
350
300
3 370
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V priebehu roka 2008 bol rozpočtovými opatreniami upravený rozpis bežného transferu
účelových činností na 3 269 tis. Sk (Tab.2). Úprava sa týkala aktivity č. 1 Národný
strategický plán rozvoja vidieka SR a Program rozvoja vidieka (PRV) na roky 2007 – 2013 –
Informačno-odborné semináre na úrovni NUTS III (8 krajov) k implementácii PRV.
Tab.2: Upravený rozpis kontraktu v tis. Sk
Plánovaný objem
kontraktu v tis. Sk

P.č. Predmet činnosti
Národný strategický plán rozvoja vidieka SR a Program rozvoja
vidieka (PRV) na roky 2007 – 2013 – Informačno-odborné
semináre na úrovni NUTS III (8 krajov) k implementácii PRV
LEADER – Osvetovo-motivačné pracovné stretnutia, konzultácie
2. a poradenstvo pre podporu vytváranie miestnych akčných skupín
(MAS)
LEADER – Analýza možnosti implementácie prístupu LEADER
3.
- Pilotný projekt – pokračovanie pilotného projektu- Myjava
LEADER – Tréning Príprava facilitátorov, manažérov a poradcov
4.
pre implementáciu prístupu LEADER- pokračovanie
Terénne poradenstvo k implementácii prístupu LEADER pre
5.
verejný a súkromný sektor (MaSP) a pre užívateľov Osi 3
Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár
6.
roka“
Účasť
na
domácich
a medzinárodných
výstavách7.
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane
8. účasti pracovníkov ARVI na odborných pracovných stretnutiach,
konferenciách a seminároch
Príprava implementácie Národnej siete rozvoja vidieka v SR
9.
(NSRV )
Spolupráca na príprave a pripomienkovaní strategických
10.
materiálov pre implementáciu prístupu LEADER
1.

SPOLU:

472

230
150
220
300
356
336
555
350
300
3 269

Hospodárenie agentúry s prostriedkami z bežného transferu je rozpísané v kapitole IV.
Rozpočet organizácie. Rozpis predmetu kontraktu podľa účelových činností a jeho plnenie
je podrobne rozpísané v časti VI. Ciele a prehľad ich plnenia.
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IV. ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
IV.I. Rozpočet organizácie
Rozpočet Agentúry pre rozvoj vidieka bol na rok 2008 schválený vo výške 3 370 tis. Sk.
Uznesením porady vedenia ministerstva bolo schválené viazanie výdavkov pre rok 2008
v objeme 3 % z upraveného rozpočtu príspevkových organizácií. V nadväznosti na uznesenie
porady vedenia ministerstva bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2008-910
a v zmysle ustanovení § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy o zmene a doplnení niektorých zákonov bol ARVI upravený transfer na 3 269 tis. Sk.
Rozpočet bol viazaný na plnenie 10 záväzných úloh:
1.

Národný strategický plán rozvoja vidieka SR a Program rozvoja vidieka (PRV) na roky
2007 – 2013 – Informačno-odborné semináre na úrovni NUTS III (8 krajov)
k implementácii PRV
2. LEADER – Osvetovo-motivačné pracovné stretnutia, konzultácie a poradenstvo pre
podporu vytváranie miestnych akčných skupín (MAS)
3. LEADER – Analýza možnosti implementácie prístupu LEADER - Pilotný projekt –
pokračovanie pilotného projektu- Myjava
4. LEADER – Tréning Príprava facilitátorov, manažérov a poradcov pre implementáciu
prístupu LEADER- pokračovanie
5. Terénne poradenstvo k implementácii prístupu LEADER pre verejný a súkromný sektor
(MaSP) a pre užívateľov Osi 3
6. Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár roka“
7. Účasť na domácich a medzinárodných výstavách- poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
8. Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane účasti pracovníkov ARVI
na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch
9. Príprava implementácie Národnej siete rozvoja vidieka v SR (NSRV )
10. Spolupráca na príprave a pripomienkovaní strategických materiálov pre implementáciu
prístupu LEADER
IV.II. Výkony
Ostatné výkony – mimo rozpočtu boli v roku 2008 plánované vo výška 800 tis. Sk. Išlo o
plánované výkony z realizácie akreditovaných tréningov v rámci projektu financovaného zo
SOP 2.4. Vzdelávanie a z podnikateľskej činnosti.
Agentúra má schválenú podnikateľskú činnosť :
1. Podieľanie sa na tvorbe a písanie projektov zameraných na poskytnutie finančnej pomoci
pre poľnohospodársku a potravinársku prax
2. Odborné poradenstvo k tvorbe a písaniu projektov
3. Poradenstvo a písanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ obcí
a mikroregiónov
Celkový rozpočet na rok 2008 bol upravený na výšku 7 841 tis. Sk, 3 269 tis. Sk bežný
transfer, 1 404 tis. Sk výkony mimo rozpočtu a 3 168 tis. Sk Národná sieť rozvoja vidieka
/NSRV/.
Dosiahnuté celkové výkony sú 5 287 tis. Sk. Bežný transfer na rok 2008 vo výške 3 269 tis.
Sk. Dosiahnuté výkony v mimorozpočtovej činnosti boli vo výške 1 788 tis. Sk. Sú to
výkony za zrealizované tréningy v rámci Sektorového operačného programu
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Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Opatrenie 2.4. Vzdelávanie a aktivity realizované pre
MP SR na základe zmlúv. Súčasťou výkonov ARVI sú i výkony NSRV, ktoré sú vo výške
vynaložených výdavkov NSRV.
V súlade so schválenou podnikateľskou činnosťou pracovníci Agentúry vypracovali Plány
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí v celkovej hodnote 230 tis. Sk.
IV.III. Náklady
Čerpanie nákladov v roku 2008 bolo vo výške 5 082 tis. Sk.
Najvyššou nákladovou položkou v kategórii služieb boli náklady na prenájom. V roku 2008
celkové náklady za prenájom 406 tis. Sk boli vynaložené na prenájom kancelárskych
priestorov.
Na poštové a telekomunikačné služby Agentúra vynaložila 124 tis. Sk. Výšku tejto položky
ovplyvňuje skutočnosť, že ARVI realizovala aktivity po celom území Slovenska
a zabezpečovala ich v počiatočných štádiách prostredníctvom telefónu.
Náklady na cestovné boli čerpané vo výške 176 tis. Sk. Tieto náklady boli vynaložené na
tuzemské a zahraničné služobné cesty, ktoré boli zamerané na získanie teoretických
a praktických skúseností v oblasti prípravy prístupu LEADER, Národnej siete rozvoja vidieka
a rozvojových programov na vidieku na nové programové obdobie.
Ostatné náklady na služby boli čerpané v súvislosti so zabezpečením a realizáciou tréningov
a seminárov v rámci rozpočtovej a mimorozpočtovej činnosti a zabezpečením prezentácie
ARVI a Národnej siete rozvoja vidieka na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex 2008.
Náklady na materiál boli čerpané vo výške 81 tis. Sk. Ide o náklady na pohonné látky,
predplatné, nákup kancelárskeho materiálu – papiera, tonerov do tlačiarní a materiálové
náklady súvisiace so súťažou „O najkrajší chotár roka“, účasťou na AX 2008 a realizáciou
seminárov a tréningov.
Mzdové náklady v roku 2008 boli vo výške 2 402 tis. Sk, z toho na dohody o vykonaní práce
bolo vyplatených 197 tis. Sk. Boli to odmeny lektorov, prednášajúcich na seminároch
a tréningoch realizovaných v rámci mimorozpočtovej činnosti. Odvody poistného tvorili
v roku 2008 732 tis. Sk a sociálne náklady 81 tis. Sk.
Odpisy boli čerpané vo výške 95 tis. Sk.
Dosiahnutým hospodárskym výsledkov v roku 2008 je zisk 205 tis. Sk
IV.IV. Príjmy - výdavky
Celkové príjmy agentúry boli za rok 2008 vo výške 8 337 tis. Sk, z toho 3 269 000,- Sk
bežný transfer a 1 900 tis. Sk príjmy z mimorozpočtovej činnosti.
Príjmy Národnej siete rozvoja vidieka boli vo výške 3 168 tis. Sk. Príjmy tvorili dve zálohové
platby - za štvrtý štvrťrok 2008 a prvý štvrťrok 2009.
Výdavky agentúry boli vo výške 5 879 tis. Sk, z toho štátny rozpočet roku 2008 vo výške
3 269, dočerpanie za rok 2007 283 tis. Sk, finančné zúčtovanie za rok 2007 - vratka do ŠR
610 tis. Sk, mimorozpočtové prostriedky vo výške 1 408 tis. Sk.
Výdavky Národnej siete rozvoja vidieka v roku 2008 boli vo výške 309 tis. Sk.
Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 2 458 tis. Sk. Sú to finančné prostriedky
poskytnuté NSRV v zmysle finančného riadenia ako zálohová platba na 1. Q 2009.
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V. PERSONÁLNE OTÁZKY
V.I. Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra ARVI je prispôsobená činnostiam a službám organizácie s ohľadom na
ich flexibilnosť a dostupnosť pre zákazníka. Právomoc rozhodovať majú štatutárny zástupca
– riaditeľka Ing. Viera Paučírová a jej zástupkyňa Ing. Malvína Gondová v čase neprítomnosti
riaditeľky.
Činnosť Agentúry pre rozvoj vidieka bola i v roku 2008 zabezpečovaná 7 zamestnancami:
1. Riaditeľka
• Riadi, organizuje, kontroluje a vyhodnocuje prácu kolektívu Agentúry pre rozvoj
vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka.
• Zodpovedá za hospodárenie agentúry, dodržiavanie zákonných predpisov
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.
• Riadi koncepčnú a normotvornú činnosť agentúry ako príspevkovej organizácie MP
SR s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti rozvoja vidieka.
• Podieľa sa na vypracovávaní stratégií rozvoja vidieka pre štátne a legislatívne
inštitúcie.
• Zúčastňuje sa na tvorbe a realizácií štátnej a rezortnej politiky v oblasti rozvoja
vidieka.
• Vypracováva
koncepcie
a programy
rozvoja
vidieka
v rámci
rezortu
pôdohospodárstva.
• Zabezpečuje postupy zo všetkých rezortných inštitúcií, ktoré sa podieľajú na rozvoji
vidieka v oblasti poradenstva, vzdelávania, informatiky a projekčnej činnosti.
• Monitoruje rozvojové iniciatívy vykonávané rezortnými a mimo rezortnými
inštitúciami v oblasti rozvoja vidieka.
• Zabezpečuje odbornú prípravu pracovníkov rezortu.
• Zabezpečuje spoluprácu s mimorezortnými inštitúciami v danej oblasti.
• Pripravuje a realizuje spoluprácu agentúry s národnými a nadnárodnými zahraničnými
inštitúciami v oblasti rozvoja vidieka.
• Spolupracuje so zahraničnými nadáciami a fondmi s cieľom zabezpečiť zahraničnú
finančnú a profesionálnu pomoc slovenskému vidieku.
• Pomáha iniciovať projekty rozvoja vidieka a sprostredkováva ich riešiteľov.
• Odborne garantuje vzdelávacie programy, poradenstvo a osvetu na podporu
vytvorenia priaznivého spoločenského vedomia.
• Podieľa sa na tvorbe programov a projektov stratégií rozvoja vidieka EÚ.
• Vykonáva ďalšie práce podľa poverenia Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MP
SR.
• Realizuje koordinačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti spracúvania
rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, analýz alebo expertíznych posudkov
podľa medzinárodných kritérií OECD pri tvorbe projektov so zameraním na rozvoj
vidieka.
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2. Manažér Národnej siete rozvoja vidieka, zástupca riaditeľa Agentúry pre rozvoj
vidieka
• Zastupuje riaditeľku Agentúry pre rozvoj vidieka v prípade jej neprítomnosti voči
zriaďovateľovi
• Podpisuje všetky oficiálne doklady Agentúry pre rozvoj vidieka v prípade
neprítomnosti riaditeľky.
• Riadi a zodpovedá za hospodárenie Agentúry pre rozvoj vidieka v prípade
neprítomnosti riaditeľky.
• Podpisuje cestovné príkazy, žiadanky na auto a dovolenky pracovníkov Agentúry pre
rozvoj vidieka v prípade neprítomnosti riaditeľky.
• Podpisuje doklady týkajúce sa chodu a hospodárenia oddelenia Národnej siete rozvoja
vidieka (NSRV).
• Podáva správy a realizuje priamy styk s riadiacim orgánom - Ministerstvom
pôdohospodárstva SR o strategických, finančných a organizačných otázkach
súvisiacich so sieťou.
• Podáva správy a realizuje priamy styk s riadiacim orgánom - Ministerstvom
pôdohospodárstva SR vo vzťahu k implementácii aktivít NSRV v súlade s ročným
pracovným programom.
• Kontroluje a riadi zamestnancov jednotky NSRV, jej centrálnej aj regionálnej časti,
vrátane tvorby tímu a aktivít rozvoja zamestnancov.
• Pripravuje ročný pracovný program v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva
SR a dozor nad implementáciou tohto programu.
• Pripravuje správy, poskytuje informácie a zabezpečuje riešenie vzniknutých otázok.
• Spolupracuje na príprave štruktúry a obsahu web stránky a databázy.
• Realizuje styk s inými externými orgánmi a národnými a medzinárodnými sieťami.
• Zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu so zahraničnými inštitúciami vo vymedzenej
oblasti.
• Pripravuje a realizuje projekty v spolupráci so zahraničnými partnermi, nadáciami
a inými donormi.
• Samostatne zabezpečuje jednoduché administratívne činnosti.
• Vykonávanie ďalších prác, podľa poverenia riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka.
3. Ekonóm, mzdový účtovník, finančný manažér NSRV
• Spolupracuje s ostatnými odbornými pracovníkmi Agentúry pre rozvoj vidieka.
• Vykonáva práce v mzdovej oblasti.
• Vedie mzdové účtovníctvo.
• Komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania v jednotlivých
oddeleniach Agentúry pre rozvoj vidieka.
• Vedie účtovnú evidenciu organizácie so samostatným členením NSRV.
• V spolupráci s manažérom siete pripravuje plány a rozpočet aktivít a prevádzky
NSRV
• Vykonáva finančný manažment a dohľad nad rozpočtom NSRV.
• Vypracováva finančné časti pravidelných správ o plnení plánu aktivít a prevádzky
NSRV.
10

•
•
•
•
•

Vedie pokladňu celej organizácie.
Zúčtováva PHL.
Vypomáha pri administratívnych prácach širšieho rozsahu.
Vykonáva ďalšie práce podľa poverenia riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka.
Vykonáva práce podľa poverenia manažéra NSRV.

4. Koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka, zástupca manažéra Národnej siete
rozvoja vidieka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zodpovedá za koordináciu a zabezpečenie siete, vrátane styku s regionálnymi
pracoviskami Jednotky Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV).
Riadi a zodpovedá za chod a hospodárenie oddelenia Národnej siete rozvoja vidieka v
prípade neprítomnosti manažéra NSRV.
Koordinuje lokálne a regionálne aktivity spolu s regionálnymi pracoviskami Jednotky
NSRV.
Plní aktívnu úlohu pri vyhľadávaní kontaktov nadnárodnej spolupráce sietí.
Kontroluje a zabezpečuje odbornú pomoc pri príprave ročného pracovného programu
na regionálnej úrovni.
Spolupracuje na príprave štruktúry a obsahu web stránky a databázy.
Realizuje širší rozvoj prístupov partnerstva prostredníctvom poskytovania informácií /
výmeny skúseností / školení.
Realizuje prácu s výpočtovou technikou, spracovávanie, udržiavanie a aktualizácia
príslušných databáz.
Zabezpečuje spolupráce a komunikácie so zahraničnými inštitúciami vo vymedzenej
oblasti.
Samostatne zabezpečuje jednoduché administratívne činnosti spojených s referátom.
Vykonáva ďalšie práce podľa poverenia riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka.
Vykonáva práce podľa poverenia manažéra NSRV.

5. Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník a manažér
kancelárie NSRV
• Vykonáva administratívnu činnosť a vedie agendu Agentúry pre rozvoj vidieka.
• Vybavuje korešpondenciu podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov vybavovanie pošty – prijímanie, odosielanie, poštová kniha.
• Komplexne zabezpečuje a usmerňuje správu registratúry ARVI a registratúrneho
strediska NSRV.
• Vedie evidenciu záznamov, kartoték alebo protokolov.
• Vykonáva samostatnú prácu spojenú so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie
zmlúv.
• Realizuje nákup a obstarávanie tovarov, vypisovanie objednávok.
• Vedie materiálové hospodárstvo.
• Vykonáva samostatnú odbornú prácu na vymedzenom úseku personálnej práce.
• Organizačne zabezpečuje vzdelávacie aktivity.
• Zabezpečuje odborné práce a agendu štatutárneho orgánu.
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•

•

Poskytuje jednoduché informácie o odborných agendách, zabezpečuje styk
s verejnosťou vrátane tlače - propagácia cez médiá a dennú tlač, príprava plagátov,
kopírovanie, propagáciu na výstavách.
Vykonáva práce podľa poverenia ARVI a manažéra NSRV.

6. Referent pre lesníctvo, ekológiu a environment, manažér kancelárie NSRV
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spolupracuje s Výskumným lesníckym centrom vo Zvolene na realizácii vzdelávacích
podujatí súvisiacich s problematikou rozvoja vidieka.
Spolupracuje s ostatnými odbornými pracovníkmi Agentúry pre rozvoj vidieka pri
vypracovávaní projektov rozvoja vidieka, hlavne v oblasti lesníckej, ekologickej
a alternatívnej energie.
Pripravuje a realizuje projekty z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a fondov
EÚ.
Pripravuje a realizuje projekty vyplývajúce zo zákona 503/2001 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja.
Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti pre prípravu
rozborov a koncepcií.
Zabezpečuje úlohy vyplývajúcich zo zákona č. 211/2004 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
Zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu so zahraničnými inštitúciami vo vymedzenej
oblasti.
Samostatne zabezpečuje jednoduché administratívne činnosti spojené s referátom
NSRV.
Pripravuje a organizačne zabezpečuje vzdelávacie aktivity – konferencie, semináre.
Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu a inventarizáciu pokladne.
Vykonáva kontrolu a úpravu cestovných príkazov.
Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV.

7. Referent pre malé a stredné podnikanie a vidiecky cestovný ruch
•

Pripravuje poradenstvo v oblasti malého a stredného podnikania a jeho realizáciu
v teréne. Spolupracuje s užívateľmi na príprave a realizácii projektov rozvoja vidieka.

•

Zbiera, spracováva a analyzuje informácie vo vymedzenej oblasti a realizuje ich
využitie pre prípravu rozborov a koncepcií.

•

Poskytuje poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov v oblasti diverzifikácie
činnosti v poľnohospodárstve – vidiecky turizmus a agroturizmus, spracovanie
a marketing poľnohospodárskych produktov, pridaná hodnota, miestne špeciality,
remeslá (Os 3, Os 4).

•

Spolupracuje s inými organizáciami v oblasti propagačnej činnosti a s podnikateľmi
podnikajúcimi v cestovnom ruchu.

•

Spolupracuje s reklamnými agentúrami a poskytuje odborné poradenstvo a dozor pri
technickom zabezpečovaní domácich a zahraničných veľtrhov a výstav cestovného
ruchu.
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•

Spracováva návrhy sprievodných akcií na veľtrhoch a výstavách ako aj dotazníkových
akcií a tlačových konferencií.

•

Pripravuje a realizuje projekty vyplývajúce zo zákona 503/2001 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja.
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Organizačná schéma Agentúry pre rozvoj vidieka v k 1.12.2008

V.II. Personálna činnosť
V priebehu roku 2008 sa organizácia personálne nezmenila. Priemerný prepočítaný stav
pracovníkov ARVI v roku 2008 bol 7. Fyzický stav k 31.12.2008 bol 7 zamestnancov
v trvalom pracovnom pomere, z toho 6 žien, čo je 85,7% z celkového počtu zamestnancov
(Tab.č.4).
Tabuľka č. 4: Stav zamestnancov pracujúcich na jednotlivých úsekoch/oddeleniach k 31.12.
2008
Oddelenie/úsek
úsek riaditeľa
ekonomicko-technický úsek
ostatné pracoviská
Spolu:

Muži
0
0
1
1

Ženy
1
1
4
6

Počet zamestnancov
1
1
5
7

%
14,3
14,3
71,4
100

Priemerný vek zamestnancov Agentúry pre rozvoj vidieka k 31.12.2008 bol v sledovanom
období 40,42 rokov. Z toho priemerný vek žien je 42 rokov (Tab.č.5).
Tabuľka č. 5: Veková štruktúra zamestnancov ARVI k 31.12.2008
Rozsah rokov
do 25r.
25-30r.
31-40r.
41-50r.
51-a viac r.
Spolu

Muži
0
0
1
0
0
1

Ženy
0
1
2
1
2
6

Počet zamestnancov
0
1
3
1
2
7

%
0
14,3
42,8
14,3
28,6
100

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov: podiel pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním je
71,4 % a tvorí ho 5 odborných referentov (Tab.č.6).
Tabuľka č. 6: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2008 bola nasledovná
Dosiahnuté vzdelanie
ÚSV
VŠ
Spolu:

Muži
0
1
1

Ženy
2
4
6

Počet zamestnancov
2
5
7

%
28,6
71,4
100

Pracovný čas: pracovný čas pracovníkov ARVI bol 37,5 hodín týždenne. Pracovná doba bola
od 8:00 do 16:00 hodín.
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V.III. AKTIVITY NA PODPORU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Agentúra pre rozvoj vidieka poskytovala informácie o fondoch EÚ, o Novom
programovacom období rokov 2007 – 2013, najmä o Programe rozvoja vidieka SR 2007 –
2013. Na túto oblasť bola počas celého roka 2008 zameraná príprava odborných pracovníkov
ARVI. Na základe plánu vzdelávania sa títo pracovníci zúčastňovali odborných seminárov
a konferencií.
V roku 2008 agentúra podporovala vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti:
•

Ekonomiky, účtovníctva a personalistiky pre zabezpečenie správneho chodu agentúry.

•

Prechodu na nový účtovný systém SAP

•

Fondov EÚ, Nového programového obdobia rokov 2007 – 2013, Prístupu LEADER
a pod. pre zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov a ich osobnostný rast.

•

Prevencie proti vzniku nežiaducich javov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
zamestnancov pri práci.

Na vzdelávanie zamestnancov Agentúra pre rozvoj vidieka vynaložila finančné prostriedky vo
výške 3 794,- Sk. Uvedená suma zahŕňa len cenu účastníckych poplatkov za aktivity, nie sú
v nej obsiahnuté náklady spojené s cestovaním, stravovaním a ubytovaním zamestnancov.
Vzdelávacie aktivity vykonávané MP SR, Agentúrou pre rozvoj vidieka resp. Agroinštitútom
Nitra pre jej pracovníkov boli poskytované bezplatne. (Tab.č.7).
Tabuľka č. 7: Zoznam aktivít v oblasti vzdelávania zamestnancov
Názov
Tréningy s aktívnou účasťou
pre potenciálne miestne akčné
skupiny
(Organizačný garant EUFC
s.r.o., Odborná gescia MP SR)
Školenie Novela zákona
o správe majetku štátu
Školenie: Daň s príjmov
fyzických osôb
Semináre k implementácií
Programu rozvoja vidieka SR
2007-2013
Školenie RO/SORO
organizátor MPSR
Študijná cesta Modrá a okolie
(Česká republika)
Organizátor: SAŽP

Študijná cesta Malta

Dátum

Miesto

Zamestnanec

18.-19.2.2008

Topoľčianky

Ing. Paučírová,
Ing. Chudá,
Ing. Gondová,
Ing. Gerhát

17.3.2008

Bratislava

Gudábová

1344

31.3.2008

Bratislava

Ing. Chudá

990

22.-25.4.2008

Teplý Vrch
Lipany
Trstená
Kolárovo

15.-16.5.2008

Nový
Smokovec

Ing. Paučírová,
Ing. Gondová,
Ing. Gerhát,
Hdecová
Ing. Paučírová,
Ing. Gogorová,
Ing. Gondová,
Ing. Gerhát

21.-23.5.2008

30.5.- 6.6.2008
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Modrá (ČR)

Malta

Ing. Gogorová,
Ing. Gerhát
Ing. Paučírová,
Ing. Chudá,
Ing. Gondová,
Ing. Gerhát,
Hudecová

Sk

Študijná cesta Švédsko
Spoločná poľnohospodárska
politika Európskej únie a
regionálny rozvoj
Školenie „Novela zákona
o odmeňovaní zamestnancov vo
verejnom záujme“
Séria školení prechodu na
jednotný účtovný systém SAP

Ing. Gondová,
Ing. Gogorová,
Gudábová,
Ing. Gerhát
Ing. Gondová,
Ing. Gerhát,
Ing. Gogorová

23.-27.9.2008

Ronneby
a okolie
(Švédsko)

18. 11.2008

Nitra

9.12.2008

Nitra

Gudábová

September –
december 2008

Nitra

Ing. Chudá
Gudábová

1 460

V oblasti vzdelávania zamestnancov bude Agentúra pre rozvoj vidieka klásť dôraz
predovšetkým na:
•

Prehĺbenie a aktualizáciu doteraz získaných znalostí a vedomostí.

•

Vzdelávanie v odborných oblastiach podľa povahy referátu jednotlivých pracovníkov –
zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov, získanie praktických zručností.

•

Vzdelávanie konzultačného charakteru s odborníkmi z Ministerstva pôdohospodárstva
SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

•

Realizáciu pracovných ciest do zahraničia s cieľom získať informácie o fungovaní
Miestnych akčných skupín (MAS) a Národnej siete rozvoja vidieka.

•

Prevenciu proti pracovným úrazom – školenia BOZP, vzniku kriminality a závislostí od
alkoholu podľa zadefinovaných úloh z Národného akčného plánu pre jednotlivé oblasti.
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VI. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Hlavný cieľom pre rok 2008 bola informovanosť, poradenstvo a vzdelávanie v rámci Nového
programovacieho obdobia rokov 2007 – 2013, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 –
Os 1, 2, 3 a 4 – prístup LEADER, realizácia vzdelávacích aktivít a seminárov pre Nové
programovacieho obdobia rokov 2007 – 2013, prístup LEADER, realizácia vzdelávacích
aktivít pre vidiek, propagácia podnikateľov, firiem, združení, obcí, mikroregiónov,
jednotlivcov prostredníctvom Výstavy Agrokomplex a účasti na súťaži O najkrajší Chotár
roka.
VI.I. Národný strategický plán rozvoja vidieka SR a Program rozvoja vidieka (PRV)
na roky 2007 – 2013 –- Informačno-odborné semináre na úrovni NUTS III (8
krajov) k implementácii PRV
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008- ukončená v stanovenom termíne.
Konkrétny termín realizácie seminárov: 22.- 24. apríla 2008
Ciel riešenia na rok 2008: predstavenie schváleného Programu rozvoja vidieka na nové
programovacie obdobie roky 2007 – 2013, informovanie verejnosti o možnostiach čerpania
finančných prostriedkov podľa priorít a opatrení v roku 2008 pre potenciálnych beneficientov
s dôrazom na Os 4 nakoľko SR v skrátenom programovom období nečerpala finančné
prostriedky z prístupu LEADER. ARVI v roku 2008 pokračovala spolupráci s MP SR pri
prenose informácií o Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 z úrovne ministerstva na
lokálnu úroveň s cieľom podporiť záujem potenciálnych beneficientov o čerpanie finančných
prostriedkov z jednotlivých osí Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 s dôrazom na Os 3
a Os 4.
Plnenie: ARVI zorganizovala sériu štyroch Informačno – odborných seminárov pre cieľovú
skupinu poľnohospodárska prvovýroba, roľnícke družstvá, SHR, zväzy a RPPK. Ďalšiu sériu
štyroch seminárov z dôvodu krátenie rozpočtu nezorganizovala.
Užívatelia: poľnohospodárska prvovýroba, SHR
Spolupracujúce organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná
agentúra.
Tab.8: Zrealizované semináre a počet informovaných účastníkov
Seminár
1/2008

Dátum realizácie
22.4.2008

Miesto
Teplý Vrch

Počet účastníkov
121

2/2008

23.4.2008

Lipany

107

3/2008

24.4.2008

Trstená

89

4/2008

25.4.2008

Kolárovo

86
403

Spolu – 4 informačno - odborné semináre

Rozpočet : Rozpočet pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 472 000,- Sk. Finančné
prostriedky na danú úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
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VI.II. LEADER – Osvetovo-motivačné pracovné stretnutia pre vytváranie miestnych
akčných skupín (MAS)
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008 - ukončená v stanovenom termíne.
Ciel riešenia na rok 2008: pomôcť riešiť kľúčový problém vytvárania štruktúr, ktoré sú
zadefinované na úrovni Európskej únie k implementácií Osi 4 - prístupu LEADER. Správna
osvetová činnosť a motivácia pomôže pri vytváraní uvedených štruktúr. Financovaním tejto
požiadavky sa vytvorila reálna možnosť podporiť činnosť MAS v regiónoch na
implementáciu Osi 4 - prístupu LEADER. Cieľom bolo pochopenie a osvojenie si prístupu
LEADER pre kvalitnú prácu skupiny vo vidieckom priestore.
Plnenie: proces prípravy území na vytvorenie miestnej akčnej skupiny je procesom
dlhodobým a náročným. Získanie adekvátnych informácií a dôkladná príprava miestnych
aktérov na tento proces je výzvou pre existujúce organizácie a štruktúry na vidieku, ktoré
zohrávajú v komunikácii s uvedenými skupinami veľmi dôležitú úlohu. Počas prípravy
Programu rozvoja vidieka v SR bol veľký záujem o získanie informácií o postupoch,
metódach a pravidlách pre vytváranie miestnych akčných skupín, možnostiach implementácie
prístupu Leader, možnostiach čerpania finančných zdrojov prostredníctvom Osi 4,
oprávnených žiadateľoch, možnostiach spolupráce a pod., ako aj množstvo praktických
otázok.
Pracovníci Agentúry pre rozvoj vidieka v priebehu roka 2008 využívali každú možnú
príležitosť na informovanie potenciálnych členov miestnych akčných skupín o požiadavkách
a podmienkach na vytváranie MAS. Na všetkých vzdelávacích a informačných aktivitách
organizovaných nielen Agentúrou pre rozvoj vidieka bol vyčlenený priestor na prednášku
a diskusiu o uvedenej problematike. Množstvo otázok bolo zodpovedaných prostredníctvom
telefonickej, elektronickej komunikácie a osobných návštev záujemcov. Veľký záujem
o poskytnutie informácií sa prejavil aj prostredníctvom seminárov, ktoré organizovali rôzne
aktívne skupiny alebo organizácie v regiónoch. Na uvedených seminároch pracovníci
Agentúry pre rozvoj vidieka prednášali ako odborníci na danú problematiku.
Výstup: Zrealizované stretnutia k tvorbe MAS (Tab.9)
Tab.9: Zrealizované stretnutia k tvorbe MAS
Dátum

Miesto konania

Pracovníci ARVI

4.3.2008

Banská Štiavnica

Ing. Paučírová, Ing. Gondová

6.3.2008

Jabloňové

Ing. Paučírová, Ing. Gondová

22 – 24.4.2008

Kollárovo, Trstená,
Lipany, Teplý vrch

Ing. Paučírová, Ing. Gondová, Ing.
Gerhát

17.6.2008

Nové Mesto nad Váhom

Ing. Gerhát, Ing. Gondová

25.6.2008

Považie

Ing. Paučírová, Ing. Gondová

15.8.2008

Kráľova nad Váhom

Ing. Paučírová, Ing. Gondová

16. – 17. 10.2008

Skalica

Ing. Gerhát

20.11.2008

Nitra

Ing. Paučírová, Ing. Gondová

9.-10. 12.2008

Modra

Ing. Paučírová, Ing. Gogorová

16.12.2008

Košariská

Ing. Paučírová, Ing. Gogorová
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Užívatelia: starostovia obcí, mimovládne organizácie, rozvojové agentúry, poľnohospodári,
obyvatelia území
Spolupracujúce organizácie: Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, Regionálne
environmentálne centrum Slovensko a Agriprogres, s.r.o.
Rozpočet: pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 230 000,- Sk. Finančné prostriedky na
danú úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.III. LEADER – Analýza možnosti implementácie prístupu LEADER Pilotný projekt
– pokračovanie pilotného projektu
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008
Ciel riešenia na rok 2008: činnosť ARVI v území umožní získať informácie o možnosti
implementácie prístupu LEADER podľa priorít a opatrení na OS 3 a OS 4 a načrtne možnosti
rozvojových programov vybratého územia. Z potreby identifikácie priestoru vidieka pre
prípravu rozvojových programov a implementácie prístupu LEADER vyplýval cieľ aktivity
zistiť informácie o možnosti implementácie prístupu LEADER v uvedených územiach
a podporiť vytvorenie MAS.
Plnenie: Uvedená aktivita pokračovala z roku 2006 a 2007, nakoľko proces aktivizácie
obyvateľstva, ako aj miestnych aktérov je procesom dlhodobým, ktorý potrebuje svoj čas na
vývoj, hlavne tam, kde doteraz boli aktivity rozvoja územia smerované hlavne na projekty
budovania infraštruktúry, prípadne malé projekty nevyžadujúce participáciu miestnych
aktérov. Prístup Leader vyžaduje zapojenie nielen predstaviteľov obcí ale aj ďalších skupín
obyvateľstva, ako aj pochopenie mechanizmov jeho fungovania.
Z praktických skúseností pracovníkov ARVI v teréne sme mohli v roku 2006 a 2007
skonštatovať, že miestne obyvateľstvo nemalo dostatočný prehľad o tom čo sa v ich prostredí
nachádza a čo môže byť použité ako základ na tvorbu rozvojových programov. Z potreby
identifikácie priestoru vidieka pre prípravu rozvojových programov a implementácie prístupu
LEADER vyplynul cieľ zadefinovať veľkosť územia na základe auditu zdrojov a pomôcť pri
aktivizácii miestneho obyvateľstva pre vytvorenie MAS pre nové programové obdobie.
Aktivita v roku 2006 bola zameraná na pracovné stretnutia, zber údajov pre vypracovanie
auditu domácich zdrojov a zadefinovanie územia pre implementáciu prístupu LEADER vo
vybratom území Myjavského a Topoľčianskeho regiónu. V roku 2007, na základe podkladov
z roku 2006, ARVI pokračovala v spracovávaní získaných údajov ako i v príprave obyvateľov
(vytváranie partnerstiev) na vytvorenie MAS podľa požiadaviek MP SR ako Riadiacej
autority a podľa schválenej metodiky v zadefinovaných územiach.
Nakoľko pilotné projekty v regióne Myjava a Topoľčany mali výrazne rozdielnu štartovaciu
pozíciu, aj ich priebeh a potreby boli a sú veľmi rozdielne. ARVI v roku 2007 ukončila
pilotný projekt v Topoľčianskom regióne a v roku 2008 pokračovala len v pilotnom projekte
v Myjavskom regióne.
V roku 2008 ARVI pokračovala v úzkej spolupráci so zástupcami Kopaničiarskeho regiónu
Veľká Javorina-Bradlo, ktorý má 22 obcí, 42 496 obyvateľov. Z celkového počtu členských
obcí sú 3 mestá (Myjava, Stará Turá, Brezová pod Bradlom), pričom všetky sú s počtom
obyvateľov do 20 000. Počet obyvateľov miest predstavuje z celkového počtu obyvateľov
28 546. Región je typický kopaničiarskym typom osídlenia, hustota obyvateľstva v regióne
predstavuje 98,3 obyv./km2 (vrátane miest) a 48 obyv./km2 (bez miest). Kopaničiarsky región
Veľká Javorina-Bradlo bol založený v roku 2001 ako záujmové združenie právnických osôb.
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Na základe výsledkov úvodného roku pilotného projektu z roku 2007 Agentúry pre rozvoj
vidieka zástupcovia regiónu prejavili vážny záujem o ďalšiu spoluprácu a metodickú pomoc
vedúcu k založeniu občianskeho združenia pre vytvorenie miestnej akčnej skupiny a prípravu
na vstup do Osi 4 Leader. Pracovníci Agentúry pre rozvoj vidieka boli prizývaní na stretnutia
zástupcov Kopaničiarskeho regiónu, bolo zrealizovaných viacero osobných, telefonických aj
e-mailových konzultácií. Najvýznamnejším výsledkom aktivít v pilotnom regióne bolo
založenie Občianskeho združenia Kopaničiarsky región - Miestna akčná skupina, ktoré bolo
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
28.1.2008 sa v Nitre uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie s členmi Kopaničiarskeho
regiónu - Miestna akčná skupina, v ktorom sa stanovil plán aktivít na rok 2008. Jednou
z aktivít bola Študijná cesta do Rakúska. Občianske združenie Kopaničiarsky región Miestna akčná skupina vyzvalo ARVI pripraviť študijnú cestu do Rakúska pre región Myjava
v rámci pilotného projektu, termín realizácie bol stanovený na koniec prvého polroku 2008.
Účastníkmi mali byť členovia združenia Kopaničiarskeho regiónu - Miestna akčná skupina.
ARVI zabezpečovala program i ubytovanie účastníkov. Z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov a nízkeho záujmu o študijnú cestu kopaničiarsky región zrušil plánovanú cestu
do Rakúska.
Užívatelia: starostovia obcí, poľnohospodári, mimovládne
samosprávy, mestské lesy, obyvatelia regiónu Myjava

organizácie,

pracovníci

Spolupracujúce organizácie: MsÚ Myjava, INFOTUR - informačná kancelária mesta Stará
Turá, Občianskeho združenia Kopaničiarsky región - Miestna akčná skupina
Rozpočet pre celú úlohu bol plánovaný vo výške 150 000,- Sk. Finančné prostriedky na danú
úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.IV. LEADER – Tréning „Príprava facilitátorov, manažérov a poradcov
implementáciu prístupu LEADER “

pre

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2008 - ukončená v stanovenom termíne.
Ciel riešenia na rok 2008: úloha mala riešiť prípravu facilitátorov, manažérov a poradcov pre
implementáciu prístupu LEADER, ktorí tréningom získavajú teoretické vedomosti, zručnosti
a praktické postupy podľa metodiky pri vypracovávaní projektov pre prístup LEADER
a riadení činnosti MAS. Realizáciou úlohy a následne prostredníctvom činnosti vyškolených
facilitátorov, manažérov a poradcov prakticky pripraviť vidiecky priestor na implementáciu
prístupu LEADER a v priestorovo širšej miere pokryť územie SR.
Plnenie aktivity ARVI v tejto oblasti zahŕňala vypracovanie projektu a osnovy vzdelávacej
aktivity pre akreditáciu na MŠ SR v roku 2007. Agentúra pre rozvoj vidieka vypracovala
učebnú osnovu tréningu „Príprava facilitátorov a manažérov pre implementáciu prístupu
LEADER“ pozostávajúcu z V. modulov. Cieľom vzdelávacej aktivity bola identifikácia
osobnostných predpokladov v súlade s rozvojom osobnej efektivity a poradenskej činnosti.
Zvládnutie psychosociálnych rozvojových stratégií a postupov zameraných na aktívny nácvik
a facilitáciu, zručností komplexne zameraných na rozvoj vidieka v závislosti od
individuálnych, vekových a profesionálnych potrieb účastníkov. Poskytnutie informácií
o Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR a uvedenie do problematiky. Teoretické
aj praktické zvládnutie písania projektov pre jednotlivé priority a opatrenia Osi 4 Národného
strategického plánu. Prvé dva moduly vzdelávania zrealizovala ARVI v novembri 2007.
Ďalšie moduly mohla realizovať až v roku 2008, lebo neboli schválené jednotlivé usmernenia
a Príručky pre tvorbu MAS.
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Začiatkom roku 2008 sa začalo s realizáciou III. – V. modulu tréningu. Cieľom vzdelávacej
aktivity bolo informovať v maximálnej možnej miere účastníkov o cieľoch a poslaní prístupe
LEADER. v mesiacoch máj a jún 2008 ARVI zrealizovala III. a IV. modul tréningu podľa
stanovenej osnovy. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo 22účastníkov, ktorý sa pohybujú
v oblasti rozvoja vidieka. Ich hodnotenie I. modulu tréningu čo do množstva a kvality podania
informácií bolo pozitívne.
Užívatelia: odberatelia uvedených informácií boli predovšetkým poradcovia, podnikatelia na
vidieku, regionálne združenia, zväzy, mimovládne združenia, RRA a VÚC.
Spolupracujúce organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Výstup: Tab.11: zrealizovaný počet modulov tréningu a počet vyškolených účastníkov
Počet
Modul III a IV

Dátum realizácie
5. – 7.5.2008

Miesto
Nitra

Počet účastníkov
22

Modul V

30.6.2008

Nitra

22

Rozpočet pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 220 000,- Sk. Finančné prostriedky na danú
úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.V. Terénne poradenstvo k implementácií prístupu
a súkromný sektor (MaSP) a pre užívateľov Osi 3

LEADER

pre

verejný

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008 - ukončená v stanovenom termíne
Ciel riešenia na rok 2008: aktivita bola zameraná na poradenstvo vo vidieckom priestore
zameranom na zlepšenie pripravenosti SR na realizáciu prístupu LEADER a možnosti
čerpania finančných prostriedkov z PRV SR 2007 - 2013. Jej cieľom bolo zlepšiť
informovanosť a zabezpečiť prenos informácií o implementácii PRV a prístupe LEADER
z Riadiacej autority smerom k vidieckemu obyvateľstvu a podnikateľom vo vidieckom
priestore a na pôde. Pripraviť potenciálnych beneficientov na možnosti čerpanie finančných
prostriedkov z EAFRD-u v novom programovom období rokov 2007- 2013.
Plnenie pracovníci ARVI cestovali po celom Slovensku s cieľom poskytnúť poradenstvo
v teréne pre širokú klientelu, ktorá nemá priamy prístup k informáciám o prístupe LEADER.
Celé poradenstvo bolo sústredené na základe požiadaviek klientov na pomoc pri zorientovaní
v danej problematike s cieľom pripraviť subjekty na čerpanie finančných prostriedkov z
programov nového programovacie obdobie rokov 2007 - 2013.
Užívatelia: agropodnikatelia hospodáriaci na pôde, SHR, obce, mikroregióny, občianske
združenia.
Spolupracujúce organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Výstup: V roku 2008 ARVI zrealizovala 137 poradenstviev. Z toho pre:
•
•
•
•
•
•

14
13
49
44
22
3

Os 1
Os 2
Os 3
Os 4
PRV SR 2007-2013 komplexne
Podpora nadnárodnej spolupráce
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Rozpočet pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 300 000,- Sk. Finančné prostriedky na danú
úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.VI.

Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár roka“

Termín realizácie úlohy: 1. apríl 2008 – 31. október 2008 - ukončená v stanovenom termíne
Ciel riešenia na rok 2008: aktivita riešila realizáciu trvalo udržateľného rozvoja vidieka
a zachovanie rázu (charakteru) krajiny. Jej zámerom bolo podnietiť súťaživosť podnikateľov
s cieľom udržať a zlepšiť životné prostredie vo veľkovýrobných podmienkach jednotlivých
podnikateľských subjektov s dopadom na trvaloudržateľosť vidieckeho osídlenia. Súťaž
pramenila z uznesenia 9. porady ministra pôdohospodárstva SR z roku 2001, kde sa a riešila
činnosť pracovných skupín hodnotiacej komisie, fotodokumentácia súťaže, spracovanie
výsledkov a propagácia najlepších výsledkov v masmédiách, výstavách a konferenciách ako
aj kontrola dodržiavania požadovaných noriem pri veľkoplošnom poľnohospodárstve
s ohľadom na životné prostredie.
Cieľom súťaže je upevniť multifunkčnú úlohu slovenského poľnohospodárstva a prispieť
k tvorbe a ochrane životného prostredia na vidieku pri udržaní intenzity poľnohospodárskej
výroby. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Klubom
poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a
potravinárskou komorou.
Plnenie: V máji 2008 bola zverejnená výzva na účasť v VIII. ročníku súťaže, ktorej cieľom
bolo upevniť multifunkčnú úlohu slovenského poľnohospodárstva a prispieť k tvorbe
a ochrane životného prostredia na vidieku pri udržaní intenzity poľnohospodárskej výroby.
Cena za 1.miesto bola finančná odmena v hodnote 20 000.-Sk
Prihlásené subjekty súťažili v jednej kategórii. Do súťaže sa zapojili aj poľnohospodárske
subjekty ktoré nesúťažili v rámci TOP AGRO. Medzi prihlásenými súťažiacimi bolo 5
poľnohospodárskych družstiev, 2 spoločnosti s ručením obmedzeným, 1 poľnohospodárske
podielnické družstvo a 2 súkromne hospodáriaci roľníci. Nováčikmi v tomto ročníku boli Ing.
Marek Chudý – SHR a Poľnohospodárske družstvo Važec.
Por. číslo Zoznam prihlásených subjektov
1.

BALSEED spol. s r.o., Balvany

2.

Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov

3.

Poľnohospodárske družstvo Senica

4.

AT TATRY, spol. s r.o., Spišská Belá

5.

Ing. Marek Chudý, SHR

6.

Klára Kissová, SHR

7.

Poľnohospodárske družstvo Važec

8.

Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou

9.

Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička

10.

Agrorent a.s. Nesvady

Komisiu pre hodnotenie súťaže o „Najkrajší chotár roka“ tvorili zástupcovia Klubu
poľnohospodárskych novinárov, Slovenskej agentúry životného prostredia, Vidieckeho
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parlamentu, Agentúry pre rozvoj vidieka a Ústavu vedecko-technických informácií pre
pôdohospodárstvo. Prehliadka chotárov jednotlivých subjektov prebiehala v čase od
10.6.2008 do 15.7.2008. Komisia prehliadla všetkých 10 prihlásených subjektov a pridelila
body na základe hodnotiacich kritérií. Na zasadnutí členov hodnotiacej komisie 8. ročníka
súťaže o „Najkrajší chotár roka“, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. júla 2008 v Nitre, bolo na
základe hodnotiacich kritérií určené poradie súťažiacich subjektov podľa bodového
hodnotenia.
Poradie
Názov subjektu
1.miesto Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
2.miesto AT TATRY spol. s r.o., Spišská Belá
3. miesto Poľnohospodárske družstvo Senica

Počet bodov
95,86
88,14
87,57

Výstup: Správa o priebehu a výsledkoch VIII. ročníka súťaže „O najkrajší chotár roka“.
Chotáre všetkých súťažiacich subjektov boli prezentované na medzinárodnom
poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu AGROKOMPLEX 2008 v dňoch 21.25.8.2008 v priestoroch expozície Agentúry pre rozvoj vidieka na Výstavisku Agrokomplex
v pavilóne M1. Všetkým zúčastneným subjektom boli ceny odovzdané v rámci vyhlásenia
výsledkov súťaže TOP AGRO dňa 24.10.2008 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene.
Cieľová skupina – užívatelia: Agropodnikatelia hospodáriaci na pôde, zapojení do súťaže
„O najkrajší chotár roka 2008“.
Spolupracujúce organizácie:
Klubu poľnohospodárskych novinárov - hodnotiaca komisia
Slovenskí agentúra životného prostredia - hodnotiaca komisia
Vidiecky parlament - hodnotiaca komisia
Agroinštitút Nitra - hodnotiaca komisia
Vidiecky parlament - hodnotiaca komisia
Slovenský rozhlas – hodnotiaca komisia, Roľnícka beseda – pravidelné informácie zo
subjektov
Agrokomplex – propagácia výsledkov súťaže formou galérie v expozícii ARVI
Rozpočet: pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 356 000,- Sk. Finančné prostriedky na
danú úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.VII.

Účasť na medzinárodných výstavách – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

a) Účasť na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2008
Termín realizácie úlohy: 1. jún – 31. august 2008 - ukončená v stanovenom termíne.
Konkrétny termín realizácie výstavy: 21. – 25. august 2008
Miesto konania : pavilón M1, výstavný areál Agrokomplex š.p., Nitra
Výstavná plocha : 1200 m2
Ciel riešenia na rok 2008: realizáciou aktivity - výstavy, ktorá sa teší najväčšej
návštevnosti poľnohospodárov a vidieckeho obyvateľstva v SR už niekoľko rokov.
V tomto roku sa zamerala na predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2008 – 2013,
najmä prístupu LEADER na národnej úrovni a prezentovanie výsledkov súťaže „Chotár
roka“. Preto jej cieľom bolo pripraviť vidiek na prístup LEADER, šíriť informácie
o Programe rozvoja vidieka a cez propagáciu výsledkov súťaže „Chotár roka“ podporiť
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tvorbu a ochranu životného prostredia a udržanie zásad správnej poľnohospodárskej
praxe. Ďalším cieľom okrem propagácie PRV SR 2007-2013 bola i propagácie
Operačného programu Rybné hospodárstvo SR (OP RH)
Plnenie: ARVI sa 35. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex zúčastnila spolu so
sekciou rozvoja vidieka MP SR. Motto výstavy bolo „Život sa rodí na vidieku“. Cieľom
účasti na výstave bola masívna propagácia PRV SR 2007-2013 a OP RH, predstavenie
ARVI a Pilotného projektu ako aj NSRV. Svoje miesto v expozícii malo tradične aj
vyhodnotenie výsledkov 8. ročníka súťaže o „ Najkrajší chotár roka .“
Počas trvania výstavy prebiehali v pavilóne denne prednášky k jednotlivým osiam
a opatreniam PRV SR 2007-13 a k OP RH. Ako spoluvystavovatelia ARVI sa zúčastnili
aj mikroregióny SR, konkrétne Malohont, Podpoľanie, Združenie Čierna Hora, Myjavský
región a Vydrovská dolina. Tieto mikroregióny predstavili svoju činnosť a prezentovali
jednotlivé územia z hľadiska poľnohospodárstva a cestovného ruchu, rovnako predstavili
aj podporené projekty v rámci Programu SAPARD a SOP P-RV so zameraním na Os 3
a Os 4. So súťažou Dedina roka a Programom obnovy dediny sa v rámci expozície ARVI
prezentovala aj SAŽP B. Bystrica, ktorá prezentovala zariadenia vidieckeho cestovného
ruchu podporené z programu SAPARD a SOP P-RV. Okrem diskusných fór a prednášok
na tému PRV SR a OP RH zorganizovala ARVI návštevníkom aj Remeselný jarmok,
ktorého sa zúčastnilo 22 ľudových remeselníkov z celého Slovenska. Návštevníci si tak
mohli pozrieť ukážky tradičných remesiel ako sú drotárstvo, rezbárstvo, výšivky a čipka,
tkanie kobercov, košikárstvo a tí zdatnejší mali možnosť vyraziť si v kováčskej vyhni
pamätnú mincu. Najmenším návštevníkom pavilónu sa venovali v Detskom kútiku zruční
animátori, deti okrem kresieb a modelovania z hliny mali príležitosť vyskúšať si aj
zaujímavé pohybové aktivity napríklad chod na chodúľoch. Posledný deň výstavy
25.08.2008 našu expozíciu navštívili v rámci Diplomatického dňa aj veľvyslanci
a diplomati akreditovaní v SR Odborná verejnosť sa zúčastnila prednášky o prístupe
Leader , ktorú viedol Jean Claude Rouard z Francúzska.
Užívatelia: návštevníci Agrokomplexu, odborná i široká verejnosť.
Spolupracujúce
Agrokomplex

organizácie:

Ministerstvo

pôdohospodárstva

SR

a Výstavisko

Výstupy: propagácia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Operačného programu
rybné Hospodárstvo SR, Národnej siete rozvoja vidieka prostredníctvom letákov,
propagácia výsledkov VIII. ročníka súťaže „O najkrajší chotár roka“ formou galérie
v expozícii ARVI počas výstavy Agrokomplex 2008. Počet návštevníkov cca 250 za celý
časť trvania výstavy.
b) Názov úlohy Medzinárodná výstava Grüne Woche
Termín realizácie úlohy: máj - december 2008
Termín konania výstavy: Cieľ riešenia na rok 2008: Medzinárodná výstava, ktorá je zameraná na prezentáciu
poľnohospodárskych výrobkov, rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky a remesiel sa teší
veľkej pozornosti návštevníkov celej Európy. Každoročne navštívi výstavu cca pol
milióna návštevníkov, odborníkov a obchodníkov. Pravidelne sa jej zúčastňuje okolo
1500 vystavovateľov z krajín celého sveta. Cieľom ARVI bolo pripraviť pre
podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu účasť na výstave v expozícii MP SR, kde
ARVI ako jeden z reprezentantov MP SR mala propagovať slovenskú vidiecku turistiku
a agroturistiku.
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Plnenie: ARVI v roku 2008 oslovila subjekty podnikajúce vo vidieckom priestore
s cieľom získania propagačných materiálov v nemeckom alebo v anglickom jazyku,
suvenírov charakteristických pre príslušný región, aby čo najlepšie mohla propagovať
slovenský vidiek. Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre sa na výstave mala zúčastniť
v expozícii Ministerstva pôdohospodárstva SR. Cieľom účasti na výstave mala byť
propagácia podnikateľov v oblasti vidieckej turistiky, agroturistiky a ich ubytovacích
zariadení v SR, formou propagačných materiálov, letákov, listoviek a pod., ako
i doplnkovými informáciami touroperátora o oblasti, v ktorej sa ponúkané zariadenie
nachádza. ARVI v roku 2008 nemohla reprezentovať Slovensko na výstave Grüne
Woche z dôvodu, že uvedená výstava nebola zahrnutá v kalendári výstav, ktoré sa mali
v roku 2008 realizovať pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Rozpočet pre celú úlohu bol plánovaný vo výške 336 000,- Sk. Finančné prostriedky na danú
úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.VIII. Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách a
seminároch zameraných na prístup LEADER a Národnú sieť rozvoja vidieka.
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2008 - ukončená v stanovenom termíne.
Ciel riešenia na rok 2008: aktivita riešila možnosti vzájomnej spolupráce, výmeny skúseností
ako i možnosti vstupu do spoločných projektov na národnej a nadnárodnej úrovni. Jej
zámerom bolo vytváranie spolupráce a partnerstiev ako základu na čerpanie finančných
prostriedkov z fondov EÚ. Aktivita podporila spoluprácu s partnermi s krajín Európskej únie
(EU) a pripravila možnosť kofinancovaním z ARVI vstúpiť do projektov zahraničných
partnerov pre realizáciu rozvojových programov na vidieku vo vybraných regiónoch/MR.
Plnenie: Aktivita podporila spoluprácu s partnermi s krajín Európskej únie (EU) a pripravila
možnosť vstúpiť do projektov zahraničných partnerov pre realizáciu rozvojových programov
na vidieku vo vybraných regiónoch/MR.
V oblasti spolupráce so zahraničnými partnermi ARVI v 2008 nadviazala kontakty s nižšie
uvedenými organizáciami s cieľom pripravenia pôdy pre vytvorenie nadnárodnej spolupráce a
uzavretie partnerstva v r. 2008:
•
•
•
•
•
•
•

DG Agri Brusel,
Waldviertel Management - Rakúsko,
IRD Kiltimagh - Írsko,
Tipperary Institute - Írsko
Maltské združenie ekologických farmárov
Francúzska ambasáda na Slovensku
MAS Pilat, Francúzsko

Spolupráca na tejto úrovni sa orientovala na prípravu možnosti vstupu do spoločných
projektov a výmenu informácií expertov pre rozvoj vidieka prostredníctvom elektronickej
pošty, osobných kontaktov a konferencií.
V súvislosti s plnením zadaného cieľa tejto aktivity ARVI v r. 2008 iniciovala jednu a
uskutočnila dve zahraničné služobné cesty zamerané na nadviazanie kontaktov a podporu
vzájomnej spolupráce:
Malta, 30.5.- 6.6. 2008: Na základe skúseností SR ako jednej z krajín najlepšie čerpajúcich
eurofondy v oblasti pôdohospodárstva, boli zástupcovia SR pozvaní s cieľom výmeny skúseností
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s implementáciou predchádzajúceho programového obdobia a Programu rozvoja vidieka na
programovacie obdobie 2007-2013. Pracovná cesta bola zameraná na prezentáciu podporených
projektov v predchádzajúcom období 2004-2006, stretnutia s predstaviteľmi samospráv
a výmena skúseností s prípravou na implementáciu Osi 3 a Osi 4 – Leader, stretnutia so
záujemcami o vytvorenie MAS, rokovanie o prístupoch k vytvoreniu Národnej sieti rozvoja
vidieka v SR a na Malte.
Na bilaterálnom rokovaní, Tony Meli, riaditeľ sekcie rozvoja vidieka, Ministerstvo zdrojov,
vidieckych záležitostí a životného prostredia (MRAE), bol predstavený Program rozvoja
vidieka 2007 – 2013 pre Maltu. Riaditeľ sekcie rozvoja vidieka MRAE uviedol rozdelenie
finančných prostriedkov na jednotlivé Osi v rámci Programu rozvoja vidieka Malty na roky
2007 – 2013.
Riaditeľ MRAE informoval o celkovom poľnohospodárstve na Malte, kde poľnohospodárska
plocha dosahuje iba 38 % celkovej plochy, nie sú tu žiadne väčšie alebo súvislé zelené
plochy. Poľnohospodárstvo je sústreďované najmä na ostrove Gozo, kde sú priaznivejšie
podmienky pre zásobovanie s vodou na zavlažovanie. Plochy zaberajú približne 1 hektár.
Dôležitým faktom je, že budúcnosť maltského poľnohospodárstva je ovplyvnená najmä
starnutím pracovnej sily. Na rozdiel od Slovenskej republiky Malta bola jednou z krajín, ktorá
nemala nárok na pomoc z programu SAPARD. V rámci rozvoja vidieka Malta využívala
pomoc pri implementácii acquis communautaire, čo Malte umožnilo využívať finančné
prostriedky na administratívu pri príprave programov rozvoja vidieka.
Služobná cesta splnila svoj účel. Účastníci boli oboznámení s Programom rozvoja vidieka Malty
so zameraním na Os 3, Os 4 a ekologické poľnohospodárstvo. Partnerom na Malte bola možnosť
predstaviť spôsob implementácie PRV SR 07-013 a vytvoriť podmienky pre spoluprácu.
Z príkladov praxe, ktoré boli predstavené je možné v SR uplatniť realizáciu vyčlenenia čisto
naturovských území.
Recipročná pracovná cesta Maltských kolegov na Slovensku je plánovaná v auguste 2009.
Švédsko, Ronneby 23. – 27.9.2008: účelom zahraničnej pracovnej cesty bola výmena skúsenosti
v oblasti implementácie EAFRD-u, výmena skúseností v oblasti čerpania fondov EÚ, najmä
v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Predstavenie Programu rozvoja vidieka
SR
2007-2013
organizácii
Skogsstyrelsen
založenej
švédskym
ministerstvom
poľnohospodárstva a iniciátorke rozvoja vidieka pani Gunnile Heed, návšteva poľnohospodárov
a zariadení vidieckej turistiky.
Pracovné stretnutia splnili zadaný cieľ, poskytli dobrý základ pre rozvíjanie ďalšej bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce ako aj dobré kontakty pre nadviazanie nadnárodnej spolupráce
medzi existujúcimi MAS v zahraničí a potenciálnymi MAS na Slovensku. Získané poznatky
budú využité v programovacom období rokov 2007 - 2013 pri príprave Osi 4 Leader,
a poskytovaní informácií širokej verejnosti. Pracovné materiály a dokumenty ako aj bližšie
informácie o prístupe Leader v zahraničí sú k dispozícii u pracovníkov ARVI, ktorí sa zúčastnili
na pracovnej ceste.
Francúzsko, Región Rhône - Alpes, Department la Loire 21. – 25. 10.2008: v roku 2008 ARVI
pokračovala v úzkej spolupráci s predstaviteľkou Francúzskeho veľvyslanectva pani Hélen
Wehrlin- Crozet pre nadviazanie regionálnych kontaktov. Po vytypovaní a predstavení
slovenských občianskych združení francúzskym partnerom bola v októbri zrealizovaná návšteva
občianskeho združenia MALOHONT a občianskeho združenia Podpoľanie vo Francúzsku v
MAS PNR Pilat. Výstupom tejto návštevy bol podpis zmluvy o spolupráci medzi uvedenými
občianskymi združeniami.
Užívatelia: Pracovníci ARVI, MPSR, O.z. Miestna akčná skupina MALOHONT, O.z.
Podpoľanie a následne klienti ARVI
Výstupy: Záznamy zo zahraničných služobných ciest na Malte, vo Švédsku a vo Francúzsku
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Rozpočet pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 555 000,- Sk. Finančné prostriedky na danú
úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.IX.

Príprava implementácie Národnej siete rozvoja vidieka v SR (NSRV)

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008 - ukončená v stanovenom termíne
Ciel riešenia na rok 2008: na základe Nariadenia Rady ES č. 1698/2005 z 20. septembra 2005
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho, fondu pre rozvoj
vidieka (EAFRD), čl.68 má každý členský štát povinnosť zriadiť Národnú sieť rozvoja vidieka,
ktorá bude zoskupovať organizácie a orgány správy zapojené do rozvoja vidieky. Rozpočtová
požiadavka riešila prípravné práce na zriadenie Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) v SR, na
ktoré nebolo možné čerpať finančné prostriedky v rámci PRV SR 2007-2013 až do plného
sfunkčnenia centrály NSRV.
Plnenie: ARVI v roku 2008 pripravovala implementáciu NSRV, aby mohla od začiatku roku
2009 plne fungovať a realizovať aktivity vyplývajúce z ročných pracovných programov
NSRV. Príprava implementácie NSRV spočívala z nasledovných aktivít:
• Zmena zriaďovacej listiny a štatútu ARVI. S účinnosťou od 15.7.2008 bola aktualizovaná
Zriaďovacia listina ARVI za účelom úpravy predmetu činnosti v súlade s PRV SR 20072013 a Štatút ARVI. Zriaďovacia listina a Štatút boli zmenené z dôvodu realizácie úlohy
hostiteľského orgánu NSRV.
• Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Zmluva
nadobudla platnosť a účinnosť dňa 28.10.2008.
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MP SR, zastúpeného PPA,
konečnému prijímateľovi za účelom financovania skutočne vynaložených oprávnených
výdavkov na realizáciu činnosti Národnej siete rozvoja vidieka (ďalej len „NSRV“)
v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
Termín realizácie zmluvy - ukončenie činnosti NSRV najneskôr do 15. novembra 2015.
Výška NFP - PPA sa zaväzuje poskytnúť konečnému prijímateľovi NFP maximálne
v sume : 2 666 666,00 EUR, čo predstavuje 100% z celkových oprávnených výdavkov na
realizáciu predmetu zmluvy. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky vznikajúce pri
zabezpečovaní oprávnených činností. Neoprávnenými výdavkami sú : daň z pridanej
hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č.
1698/2005.
• Schválenie ročného pracovného programu na rok 2008 a 2009. Ročný pracovný program
NSRV bol členmi Rozhodovacieho výboru Operácií technickej pomoci (RV OTP)
schválený dňa 24.11.2008. Na základe rozhodnutia RV OTP bude NSRV pre informáciu
podávať rozpis jednotlivých položiek vrátane prevádzky po každom zúčtovaní zálohovej
platby, čiže štvrťročne Ministerstvu pôdohospodárstva SR (a prostredníctvom neho
rozhodovaciemu výboru).
• Podanie prvej zálohovej Žiadosti o platbu (ŽoP), (výška, rozpočet, aktivity, prevádzkové
výdavky)
Prvá zálohová ŽoP bola predložená PPA dňa 27.11. 2008. Prvá ŽoP sa týkala obdobia od
28.10.2008 do 31.3.2009. Žiadosť bola predkladaná v SKK.
Požadovaná výška prvej ŽoP bola 3 168 261,- SKK
Plánované prevádzkové výdavky na rok 2008 boli 445 865,- SKK
Plánované výdavky na aktivity boli vo výške 150 630,- SKK
Plánované prevádzkové výdavky na 1. štvrťrok rok 2009 boli vo výške 1 690 812,- SKK
Plánované výdavky na aktivity na 1. štvrťrok rok 2009 boli vo výške 873 654,- SKK
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Spolupracujúce organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná
agentúra.
Výstup: Zriadená Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV)
Rozpočet pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 350 000,- Sk. Finančné prostriedky na danú
úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.X. Spolupráca na príprave a pripomienkovaní strategických materiálov pre
implementáciu prístupu Leader
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008 - ukončená v stanovenom termíne
Ciel riešenia na rok 2008: rozpočtová požiadavka riešila činnosť pracovníkov ARVI na
príprave a pripomienkovaní strategických materiálov v novom programovom období r. 20072013 k Osi 4 - Leader podľa požiadaviek Odboru rozvoja vidieka MP SR v roku 2008.
Plnenie: Pracovníci ARVI spolupracovali
pripravovaných k implementácii Osi 4 Leader
-

na

príprave

nasledovných

materiálov

Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka 2007-2013.
Aktualizácia Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka
2007-2013 – Verzia 1.1.
Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia – Verzia 1.1.
Návrh bodovacích kritérií pre hodnotenie Integrovaných stratégií rozvoja územia
Príprava postupov pri realizácii opatrenia 4.2. Projekty spolupráce

Rozpočet pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 300 000,- Sk. Finančné prostriedky na danú
úlohu boli čerpané v súlade s rozpočtom.
VI.XI. Zostavenie stratégií sociálno - ekonomického rozvoja obce
Aktivita mimo bežného transferu.
Agentúra pre rozvoj vidieka v roku 2008 ponúkala vypracovanie sociálno - ekonomických
stratégií rozvoja obcí a mikroregiónov potrebných pre získanie finančných prostriedkov z
fondov EÚ. Stratégie rozvoja sú dôležitým programovým dokumentom na obdobie 5 - 10
rokov, ktorý vychádza z auditu lokálnych zdrojov, poukazuje na možnosti územia, smery
vývoja a budúce aktivity, a navrhuje strategický plán rozvoja daného územia zohľadňujúc
zistené priority.
Ciele: Cieľom programu bolo zostaviť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
hľadať finančné prostriedky pre obec a uvádzať PHSR do praxe. Činnosť v tejto oblasti sa
orientovala na poradenskú činnosť pre jednotlivé obce, mikroregióny, mimovládne
organizácie. Vypracovanie stratégie bol proces skúmania potrieb obyvateľov žijúcich v
danom území a zapracovanie myšlienok ľudí na lokálnej úrovni (zdola) do možností využitia
miestnych zdrojov na ďalší rozvoj komunity, mikroregiónu či regiónu. Prostredníctvom
konkrétnej prípravy, realizácie plánov a projektov pre rozvoj vidieka, najmä zostavenie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, tzv. stratégie rozvoja obce budú mať
obce šancu prežiť a rozvíjať sa i v ďalšom období.
Plnenie: v súlade so zmenou prístupu k plánovaniu aktivít na dosahovanie cieľov zameraných
na riešenie aktuálnych potrieb obyvateľov jednotlivých obcí, predstavitelia obcí postupne
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pochopili zmysel zakladania partnerstiev na miestnej úrovni a aktívne zapojenie obyvateľov
do diania v obci. Tento postup je správny z dôvodu rešpektovania požiadaviek obyvateľov
a rôznych záujmových skupín v obci, čo má smerovať k celkovému zvyšovaniu kvality života
na vidieku a zabezpečeniu aktivít na udržanie života v obci a to nielen po stránke materiálnej
vybavenosti, ale aj spoločenskej a kultúrnej. K naplneniu naplánovaných akcií bolo potrebné
vytvoriť hierarchiu potrieb v obci, aby manažment obce a realizátori jednotlivých aktivít
presne vymedzili svoje úlohy v naplnení cieľov a zadali osobnú zodpovednosť za
uskutočnenie aktivít. K stanoveniu istého poradia akcií bolo nutné vytvoriť Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý určil problémy a riešenie cez určenie cieľov,
ku ktorým tento program priradil aktivity na ich naplnenie. Tento program určuje stratégiu
smerovania obce a naplnenie čiastkových monitorovaných cieľov by malo dať záruku
správneho smerovania rozvoja v obci. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je
spracovaný v zmysle Zákona č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
V súlade s §10 Zákona o podpore regionálneho rozvoja obsahuje najmä :
• analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jeho vývoja,
ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
• úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
a v ďalších oblastiach podľa §3 ods. 2 Zákona o podpore regionálneho rozvoja
• návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je rozvojovým dokumentom
vypracovaným pre obdobie desiatok rokov, ktorého cieľom bude prispievať k vyváženému
sociálno – ekonomickému rozvoju obce. K splnenie zadaného cieľa bolo potrebné
v jednotlivých obciach uskutočniť stretnutia s občanmi s cieľom zadefinovania a zostavenia:
• Vízie – predstava o budúcej podobe obce
• Auditu zdrojov
• SWOT analýzy obce
• Analýzy problémov
• Strategických cieľov a priorít
• Akčného plánu v akčnom plánovaní
Užívatelia: užívateľmi tohto programu boli obce, vidiecke mikroregióny, mimovládne
združenia fungujúce ako verejno-súkromné partnerstvá a podnikateľské subjekty – iniciátori
rozvoja vidieka v území.
Spolupracujúce organizácie: Mesto Myjava
Výstupy: Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava - dokončenie
VI.XII. Vzdelávacie aktivity financované z opatrenia 2.4.vzdelávanie SOP
Aktivita mimo bežného transferu.
Dňa 3.10.2005 bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančnej pomoci číslo 1122/SOP medzi
ARVI a PPA. Jej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov z opatrenia 2.4.
Vzdelávanie SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka s cieľom zabezpečiť financovanie
vzdelávacích aktivít v rámci projektu 11320400003 „Zvýšenie konkurencieschopnosti
prvovýroby prostredníctvom zvyšovania odbornej spôsobilosti na všetkých úrovniach
riadenia“. Na základe schváleného harmonogramu projektu ARVI v r. 2006 - 2007
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zrealizovala etapy č. 1 až 6 a v r. 2008 mala zrealizovať kurz Chovateľ oviec – bača ako 7.
etapu projektu.
Názov vzdelávacej aktivity: „Chovateľ oviec - Bača“
Termín realizácie tréningu: 11. – 15.2.2008 a 26. – 28.2.2008, Agroinštitút Nitra
Cieľ: naučiť záujemcov chovu oviec, spracovania mlieka a výrobe ovčích produktov,
rekvalifikovať ich na samostatných agropodnikateľov zo zručnosťami chovateľa oviec,
ošetrovateľa stáda a znalosťami spracovania vlastnej produkcie a poskytovania služieb
v oblasti agroturistiky.
Plnenie: školenie sa uskutočnilo v stanovenom termíne v dňoch 11. – 15.2.2008 a 26. –
28.2.2008 v Agroinštitúte Nitra, v učebni S2. Školenia sa zúčastnilo 15 účastníkov. Účastníci
tréningu mali v posledný deň školenie záverečné skúšky zložené z testu a ústnej odpovede.
Z celkového počtu sa záverečných skúšok zúčastnilo 15 absolventov, ktorí získali osvedčenie
z akreditovaného vzdelávania.
Plnenie aktivít ARVI v tejto oblasti zahŕňalo:
• pripraviť realizáciu vzdelávacej aktivity - vypracovať a rozposlať pozvánky na tréning
možným záujemcom, registráciu prihlášok, zabezpečenie ubytovania, stravovania
a učebných priestorov na realizáciu tréningu, tlač a kopírovanie učebných textov,
oslovenie lektorov, zostavenie lektorskej dokumentácie a hodnotiaceho hárku.
• Zabezpečiť bezproblémovú realizáciu tréningu – zabezpečenie techniky a didaktických
pomôcok v učebni, pripravenie prezenčných listín, pripravenie občerstvenie pre
účastníkov a lektorov.
• Pripraviť dokumentáciu na obhajoby – príjem záverečných prác, kontrola ich formálnej
a obsahovej úrovne, vypracovanie posudkov. Oslovenie hodnotiacej komisie, dohodnutie
miesta a termínu obhajob. Príprava Protokolov a Osvedčení pre účastníkov, zadanie
zhotovenia pečiatky potrebnej pre potvrdenie akreditácie osvedčenia.
• Vyhodnotenie tréningu – vypracovanie správy a monitoringu o priebehu tréningu,
vyhodnotenie hodnotiacich hárkov.
• Ukončenie tréningu - Žiadosť o platbu – vyplnenie formuláru žiadosti, doloženie
príslušných potrebných dokumentov k platbe. Vypracovanie Monitorovacej správy
projektu.
Užívatelia: pracovníci v prvovýrobe, SHR. Tréningu sa zúčastnilo 15 účastníkov.
Vyhodnotenie dotazníkov: na poslednom dni školenia boli účastníkom predložené dotazníky
so zameraním na celkové zhodnotenie vzdelávania. Prostredníctvom dotazníka cieľom bolo
vyhodnotiť pozitíva a negatíva vzdelávacej aktivity a odstrániť negatíva v budúcich
školeniach.
Pozitívom tréningu bolo hlavne vhodný výber témy, ktorá sa venovala nielen teoretickému
výkladu odborných tém ale aj osnove podnikateľského plánu a možnosti získania finančných
prostriedkov z fondov EU. Za negatívum účastníci považovali časovú náročnosť niektorých
prednášok – téma nemohla byť detailne vyložená v stanovenom počte hodín a deficit
praktickej ukážky.
Výstup: Počet účastníkov kurzu 15. Z celkového počtu účastníkov sa záverečných skúšok
zúčastnili všetci. Osvedčenie z akreditovaného vzdelávania získalo 12 účastníkov.
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Sumarizačná tabuľka:
Tréning
I/2008

Dátum realizácie
tréningu
11. – 15.2.2008
26. – 28.2.2008

Počet
účastníkov
15

Dátum realizácie Počet vydaných
obhajob
osvedčení
28.2.2008

15

VI.XIII. Vzorové projekty pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
Aktivita mimo bežného transferu.
Ciel riešenia na rok 2008: v zmysle implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
bolo cieľom riešenia úlohy vypracovanie vzorových projektov ako príklad pre užívateľov.
Plnenie: Na základe Zmluvy o dielo č. 4193/2007-920 ARVI v roku 2008 vypracovala
vzorové projekty pre opatrenie:
1.1 Modernizácia fariem
1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Vzorové projekty boli niekoľkokrát aktualizované z dôvodu neustálych zmien v Metodickej
príručke Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
Užívatelia: vzorové projekty boli určené podľa povahy svojho zamerania žiadateľom, ktorí
chceli získať finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
Spolupracujúce organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná
agentúra
Výstup: Vypracované vzorové projekty pre:
− Opatrenie č. 1.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Poľnohospodársky
prvovýrobca, s.r.o. modernizáciou RV a ŽV
− Opatrenie č. 1.2: Zvýšenie kvality skladovania obilnín a olejnín
− Opatrenie č. 1.4 : Zefektívnenie lesníckych činností nákupom lesného kolesového
traktora LKT 82 so širokoprofilovými pneumatikami
− Opatrenie č. 3.1: Zlepšenie ponuky služieb vidieckeho cestovného ruchu vybudovaním
penziónu so stravovacími službami a doplnkovými službami.
− Opatrenie č. 3.2: Za hradom – ubytovanie v súkromí a kemping
− Opatrenie č. 3.4.1: Rekonštrukcia budovy školy a okolia na centrum pre rozvoj
vidieckych aktivít
− Opatrenie č. 3.4.2: Zvýšenie atraktivity obce prostredníctvom rozvoja technickej
infraštruktúry miestneho významu
Rozpočet: pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 800 000,- Sk.
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VI.XIV. Projekty vzdelávania z opatrení 1.6. a 3.3. Programu rozvoja vidieka SR 20072013
Ciel riešenia na rok 2008: v zmysle implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
bolo cieľom riešenia úlohy vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(ŽoNFP) z opatrenia 1.6. a 3.3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
Cieľom projektov je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnej podmienky pre
zlepšenie kvality života na vidieku, rozvoj životaschopného vidieka a vidieckej zamestnanosti
prostredníctvom podpory ľudského potenciálu formou vzdelávacích aktivít zameraných na
rozvoj vidieka. Tento cieľ bude ARVI napĺňať prostredníctvom realizácie tréningov
a seminárov v rokoch 2009 – 2010 pre určité cieľové skupiny podľa povahy jednotlivých
vzdelávacích aktivít zameraných na:
– zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore;
– využívanie informačných a komunikačných technológií
– trvalú udržateľnosť životného prostredia, tradičných vidieckych postupov, remesiel
a kvalitných lokálnych výrobkov
– manažment podnikov, ktoré svoju činnosť diverzifikujú do nepoľnohospodárskych oblastí
– realizáciu zámerov obcí v záujme svojho rozvoja s cieľom zatraktívnenia vidieckeho
priestoru a zvýšenia kvality života na vidieku;
– vznik medzisektorových partnerstiev a záujmových združení
– obnovu a rozvoj vidieka
Plnenie aktivity v tejto oblasti najskôr zahŕňalo vypracovanie projektu, osnovy a lektorskej
dokumentácie vzdelávacích aktivít podľa pokynov MŠ SR, ktoré bolo nutné doložiť ako
povinnú prílohe k projektom. Agentúra pre rozvoj vidieka vypracovala učebnú osnovu a
projekt tréningov:
• Príprava poradcov pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
• Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia
vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
• Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Žiadosti o akreditácie troch tréningov boli podané 11.1.2008 na akreditáciu MŠ SR. MŠ SR
ich zaregistrovalo 11.2.2008 Potvrdením o prijatí žiadosti. Dňa 17.3.2008 potvrdilo
akreditácie tréningov po formálnej stránke a dňa 27.3.2008 bolo vydané Potvrdenie
o akreditácií:
• č. 1341/2008/60/1: Príprava poradcov pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 - 64
hodín
• č. 1341/2008/60/1: Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
–
37 hodín
• č. 1341/2008/60/3: Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti
sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 20072013
– 37 hodín
Na základe výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 2008/PRV/02 zo dňa1.2.2008
a pokynov uvedených v Metodickej príručke ARVI vypracovala jednu ŽoNFP pre opatrenie
1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a dve ŽoNFP na opatrenie 3.3 Vzdelávanie
a informovanie. Žiadosti boli podané dňa 27.5.2008 na Pôdohospodársku platobnú agentúru,
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regionálne pracovisko Nitra.
ŽoNFP z opatrenia 1.6
pre projekt „Zvyšovanie
konkurencieschopnosti
pôdohospodárskeho
sektora
prostredníctvom
rozvíjania
a skvalitňovania odborných spôsobilostí ľudských zdrojov“ bola schválená a podpísaná dňa
18.12.2008. Dve ŽoNFP pre opatrenie 3.3. čakajú na schválenie zo strany PPA.
Užívatelia: Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré
pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 1 a Os 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013.
Spolupracujúce organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná
agentúra
Výstup: Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre:
− Projekt v rámci opatrenia 3.3 „Zvýšenie úrovne odborného vzdelania ako základnej
podmienky pre zlepšenie kvality života na vidieku“.
− Projekt v rámci opatrenia 3.3 „Rozvoj životaschopného vidieka prostredníctvom
rozvíjania a skvalitňovania odborných spôsobilostí ľudských zdrojov“.
− Projekt v rámci opatrenia 1.6 „Zvyšovanie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho
sektora prostredníctvom rozvíjania a skvalitňovania odborných spôsobilostí ľudských
zdrojov“.
VI.XV. Propagácia ARVI počas výstavy Gastra - Expowellness
Konkrétny termín realizácie výstavy: 14. – 17. októbra 2008
Ciel riešenia na rok 2008: predstavenie ARVI a propagácia Osi 3 Programu rozvoja vidieka
SR 2007- 2013
Plnenie: ARVI sa v dňoch 14. – 17.10.2008 zúčastnila ako spoluorganizátor tzv. „nultého
ročníka“ výstavy zariadení vidieckeho cestovného ruchu v rámci výstavy Gastra. Expozícia
ARVI a zariadení vidieckeho cestovného ruchu bola umiestnená v pavilóne M5. Ako
spoluvystavovatelia za agentúru prezentovali svoje zariadenia Kaštieľ Mojmírovce, Ranč
Nové Sedlo, Matúšovo kráľovstvo, TIK Modra, Penzión Harmónia, Penzión U Mlynárky,
Penzión Dolinka a Food Farm Hlohovec. „Vidieckosť“ expozície dopĺňali aj remeselníci,
ktorí svojimi výrobkami prezentovali pôvodné ľudové remeslá. Výstava trvala 4 dni a počas
nich zástupcovia ARVI oboznamovali návštevníkov a záujemcov s PRV SR - Os 3, opatrenie
3.1, a 3.2.
Užívatelia: návštevníci Agrokomplexu, odborná i široká verejnosť.
Spolupracujúce organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Výstavisko Agrokomplex
Výstupy: propagácia Národnej siete rozvoja vidieka prostredníctvom letákov. Počet
návštevníkov cca 250 za celý časť trvania výstavy.
Rozpočet: propagáciu ARVI bola bezplatná
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VII. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATAĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Užívateľmi boli fyzické a právnické osoby (firmy, obce alebo združenie obcí) s oficiálne
zaregistrovaným sídlom resp. bydliskom u fyzických osôb na území SR. Cieľovou skupinou
činnosti Agentúry pre rozvoj vidieka v roku 2008 boli poľnohospodárky podnikatelia, SHR.
Ďalej tí užívatelia, ktorí mohli šíriť a multiplikovať informácie pre užívateľov, inštitúcie
pôsobiace na vidieku, regionálne rozvojové agentúry, regionálne poľnohospodárske
a potravinárske komory, mimovládne organizácie (MVO) vidieckeho zamerania, národné
MVO s orientáciou pre vidiek, štátna správa a samospráva, ZMOS a jeho regionálne
združenia. Skupiny konečných užívateľov činnosti Agentúry pre rozvoj vidieka sú
špecifikované nasledovne:
1. Aktivity zamerané na fondy EÚ
Ide o vzdelávacie aktivity - tréningy a semináre pre Nové programovacie obdobie rokov
2007 – 2013, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka prostredníctvo
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 – Os 1, 2, 3 a 4. Odberatelia uvedených
informácií boli predovšetkým poradcovia, podnikatelia na vidieku – poľnohospodárski
podnikatelia v chove dobytka, ošípaných a hydiny, pestovaní ovocia a zeleniny,
podnikatelia v lesnom hospodárstve a podnikatelia v oblasti vidieckeho turizmu a
agroturizmu, obce a mikroregióny, regionálne združenia, zväzy, mimovládne združenia
a ďalší.
2. Vzdelávacie aktivity
Vzdelávacie aktivity podľa povahy svojho zamerania (viď nižšie uvedené vzdelávacie
aktivity) boli určené poľnohospodárom, SHR, malým podnikateľom, podnikateľom
v cestovnom ruchu, pracovníkom mikroregiónov, pracovníkom miestnej štátnej správy,
odborným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a širokej verejnosti.
• Chovateľ oviec - Bača
•

Príprava facilitátorov, manažérov a poradcov pre implementáciu prístupu LEADER

3. Aktivity spojené s propagáciou – ide o propagáciu prostredníctvom Výstavy
Agrokomplex, Gastra –Expowellness a účasti na súťaži Chotár roka.
Podnikatelia v cestovnom ruchu, poľnohospodári, SHR, malí podnikatelia, združenia,
mikroregióny, obce.
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VIII. HODNOTENIA A ANALÝZY VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
Hlavný cieľom pre rok 2008 bola osveta a poradenstvo v rámci fondov EÚ, Nového
programovacieho obdobia rokov 2007 - 2013, Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 – os
1, 2, 3 a 4 – prístup LEADER, realizácia tréningov a seminárov pre danú oblasť. Začatie
realizácie aktivít Národnej siete rozvoja vidieka.
Realizáciu aktivít a s nimi súvisiace činnosti ARVI realizovala podľa Účelovej zmluvy MP
SR na rok 2008 a podľa požiadaviek zriaďovateľa, rezortných a mimorezortných organizácií
a objednávok širokej verejnosti.
Financovanie jednotlivých aktivít bolo zabezpečované prostredníctvom viac
zdrojového financovania, a to:
1. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly zriaďovateľa
(Bežná kontrakt)
2. Finančnými prostriedkami z podporných programov a fondov
3. Finančnými prostriedkami z podnikateľskej činnosti
4. Finančné prostriedky z Národnej siete rozvoja vidieka
Hodnotenie aktivít agentúry v tomto roku potvrdzuje celospoločenský význam Agentúry
pre rozvoj vidieka v oblasti:
• celoživotného vzdelávania, rekvalifikačných tréningov a poradenstva pre
poľnohospodárov v rámci fondov EÚ, najmä Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka
• v osvete, v poradenstve a vo vypracovávaní projektov a stratégií socioekonomického
rozvoja obce – samosprávu a pre mikroregióny
• v oblasti nadviazania kontaktov so zahraničnými partnermi a v cezhraničnej
spolupráci.
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