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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:

Agentúra pre rozvoj vidieka

Sídlo organizácie:

Akademická 4, 949 01 Nitra

Kontakt:

tel./fax: +421 37 733 64 02
e-mail: arvi@arvi.sk
www.arvi.sk

IČO:

34 075 381

DIČ:

20 21 196 210

IČ DPH:

neplatiteľ DPH

Č. účtu:

7000340787/8180

IBAN:

SK06 8180 0000 0070 0034 0787

Rezort - zriaďovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Riaditeľ:

Ing. Vladimír Vnuk

Zamestnanci organizácie k 31. 12. 2015:


Ing. Vladimír Vnuk – riaditeľ, manažér Národnej siete rozvoja vidieka SR



Ing. Mária Šeptáková – ekonóm - účtovník



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



Mgr. Vladimíra Gudábová – referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny
pracovník, koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka, zástupca riaditeľa



Janka Bohumelová - referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka



PaedDr. Katarína Skalická, PhD. - manažér aktivít centrálnej jednotky Národnej siete
rozvoja vidieka SR



Ing. Karin Balážiová - manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR



Ing. Peter Košťál, PhD. – referent pre Program rozvoja vidieka SR



Mgr. Lenka Lacinová - koordinátor pre Miestne akčné skupiny
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Agentúra pre rozvoja vidieka (ARVI) je príspevkovou organizáciou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá už 20 rokov
pomáha zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať
spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo
udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať
poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému a
neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.
V súlade s uzatvoreným kontraktom na realizáciu úloh v oblasti rozvoja vidieka, k jej
hlavným úlohám patrí:
 poskytovanie poradenstva v oblasti rozvoja vidieka zameraného najmä na Program
rozvoja vidieka SR
 zúčastňovanie sa a organizácia výstav zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni
 spolupráca na úrovni lokálnych partnerstiev
 príprava a implementácia Národnej siete rozvoja vidieka SR.
Pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je Agentúra pre rozvoj
vidieka definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka na uvedené
programové obdobie.
K 15. 07. 2015 nadobudol účinnosť Štatút Agentúry pre rozvoj vidieka č. 2561/2015-250 z
13. 07. 2015. Štatút upravuje postavenie, pôsobnosť, predmet činnosti a organizačnú štruktúru
Agentúry pre rozvoj vidieka. Predmetom zmeny pôvodného štatútu Agentúry pre rozvoj
vidieka bola úprava predmetu činnosti nasledovne:
a) spolupracuje pri tvorbe koncepcií a informačných materiálov pre tvorbu štátnej
a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 s dôrazom na M04 - Investície do hmotného majetku (článok
17), M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti (článok 19),
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (článok 20), M16 Spolupráca (článok 35), M19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
(MRVK - miestny rozvoj vedený komunitou - článok 35 nariadenia EÚ č. 1 303/2013)
a Národnú sieť rozvoja vidieka SR,
b) vykonáva činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
c) zabezpečuje prenos informácií o politikách EÚ v rámci jednotlivých programov
a programovacích období pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka,
d) spolupracuje na príprave, pripomienkovaní a aktualizácii strategických materiálov
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka,
e) sleduje, monitoruje, zhromažďuje, analyzuje a šíri údaje v oblasti rozvoja vidieka pre
dôsledné naplnenie čerpania finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014
– 2020,
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f) v rozsahu svojej pôsobnosti pripravuje, rozvíja a aplikuje inovatívne formy, prístupy
a metódy v rozvoji vidieka vo vzťahu k M07 - Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach (článok 20) a M19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER (MRVK - miestny rozvoj vedený komunitou - článok 35 nariadenia EÚ č. 1
303/2013),
g) 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 M19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER (MRVK - miestny rozvoj vedený komunitou - článok 35 nariadenia EÚ č. 1
303/2013) Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
h) pripravuje a zabezpečuje realizáciu odborných výmenných pobytov, stáží a exkurzií,
zameraných na implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
i) 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 opatrení Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020,
j) 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,
k) facilituje prípravu a realizáciu projektov rozvoja vidieka, stratégií rozvoja územia pre
M19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK - miestny rozvoj
vedený komunitou - článok 35 nariadenia EÚ č. 1 303/2013) Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020,
l) mapuje existujúce zariadenia vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky a vykonáva
terénne poradenstvo k implementácii Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
m) pripravuje účasť na domácich a medzinárodných výstavách zameraných na rozvoj
vidieka,
n) pripravuje a vypracováva analýzy, expertízy a hodnotenia v oblasti rozvoja vidieka,
o) vykonáva gestorskú, informačnú, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti rozvoja vidieka,
p) pripravuje a vydáva edukačné materiály v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,
q) pripravuje a zabezpečuje realizáciu domácich a zahraničných podujatí zameraných na
rozvoj vidieka, ako napr. konferencie, workshopy, semináre a pod.
Zo strednodobého hľadiska sa bude Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) zameriavať na
nasledovné aktivity:


spoluprácu na implementácii Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV SR 2014 –
2020).



implementáciu Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) na programové obdobie
2014 – 2020 - pôsobenie CJ a regionálnych antén NSRV SR ako decentralizovaných
jednotiek siete, ktoré budú plniť úlohy siete v rámci ôsmich krajov SR.
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podporu rozvoja ekonomických aktivít na vidieku – najmä podpora rozvoja malého
podnikania na vidieku.



stále šírenie informácií a poskytovanie poradenstva.



podporu národnej a nadnárodnej spolupráce.



užšiu spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami pre programové obdobie 2014 - 2020.
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3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Agentúra pre rozvoj vidieka mala v roku 2015 uzatvorený Kontrakt č. 454/2014-610/MPRV
SR na realizáciu úloh v oblasti rozvoja vidieka s ústredným orgánom – Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Celková hodnota účelových činností bola stanovená
vo výške 106 810,00 € v dohodnutom rozsahu (Tabuľka 1).
Tabuľka 1 Úlohy vyplývajúce z Kontraktu a Plánovaný objem kontraktu
Číslo
úlohy
1.

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

28 500,00

0,00

28 500,00

Účasť na domácich a medzinárodných
výstavách zameraných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

28 500,00

0,00

28 500,00

Podpora spolupráce na národnej a
nadnárodnej úrovni, vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných
pracovných stretnutiach, konferenciách a
seminároch

28 500,00

0,00

28 500,00

4 178,00

0,00

4 178,00

17 132,00

0,00

17 132,00

106 810,00

0,00

106 810,00

Názov úlohy

Štátny
rozpočet
(EUR)

Poradenstvo k implementácii opatrení
PRV SR 2014 – 2020 zamerané na
nasledovné opatrenia:
Opatrenie: Investície do hmotného
majetku
Opatrenie: Rozvoj poľnohospodárskych
podnikov a podnikateľskej činnosti
Opatrenie: Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie: Spolupráca
Opatrenie: LEADER

2.

3.

4.

5.

Spolupráca na úrovni lokálnych
partnerstiev
Príprava a implementácia Národnej siete
rozvoja vidieka v SR (NSRV SR) na
obdobie rokov 2014 - 2020
Spolu

Dňa 17. 08. 2015 MPRV SR pristúpilo k úprave záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
rozpočtovým opatrením zvyšujúcim rozpočet ARVI o sumu 6 000,00 € a o sumu 1 814,00 €
vyplývajúcej zo mzdovej inventúry v úlohe č. 5. Uvedeným rozpočtovým opatrením bola
stanovená celková hodnota účelových činností vo výške 114 624,00 € (Tabuľka 2).
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Tabuľka 2 Úlohy vyplývajúce z prvého rozpočtového opatrenia
Číslo
úlohy
1.

2.

3.

4.

5.

Názov úlohy

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

Poradenstvo k implementácii opatrení
PRV SR 2014 – 2020 zamerané na
nasledovné opatrenia:
Opatrenie: Investície do hmotného
majetku
Opatrenie: Rozvoj poľnohospodárskych
podnikov a podnikateľskej činnosti
Opatrenie: Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie: Spolupráca
Opatrenie: LEADER

28 500,00

0,00

28 500,00

Účasť na domácich a medzinárodných
výstavách zameraných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

28 500,00

0,00

28 500,00

Podpora spolupráce na národnej a
nadnárodnej úrovni, vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných
pracovných stretnutiach, konferenciách a
seminároch

28 500,00

0,00

28 500,00

4 178,00

0,00

4 178,00

17 132,00

0,00

24 946,00

106 810,00

0,00

114 624,00

Spolupráca na úrovni lokálnych
partnerstiev
Príprava a implementácia Národnej siete
rozvoja vidieka v SR (NSRV SR) na
obdobie rokov 2014 - 2020
Spolu

Dňa 16.12. 2015 MPRV SR pristúpilo k druhej úprave záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu. Svojím rozpočtovým opatrením MPRV SR navýšilo rozpočet ARVI o sumu 10
000,00 €, čím bola stanovená celková hodnota účelových činností vo výške 124 624,00 €
v dohodnutom rozsahu (Tabuľka 3).
Tabuľka 3 Úlohy vyplývajúce z prvého rozpočtového opatrenia
Číslo
úlohy
1.

Názov úlohy
Poradenstvo k implementácii opatrení
PRV SR 2014 – 2020 zamerané na
nasledovné opatrenia:
Opatrenie: Investície do hmotného
majetku
Opatrenie: Rozvoj poľnohospodárskych

Štátny
rozpočet
(EUR)

28 500,00

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

0,00

38 500,00
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podnikov a podnikateľskej činnosti
Opatrenie: Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie: Spolupráca
Opatrenie: LEADER
2.

3.

4.

5.

Účasť na domácich a medzinárodných
výstavách zameraných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

28 500,00

0,00

28 500,00

Podpora spolupráce na národnej a
nadnárodnej úrovni, vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných
pracovných stretnutiach, konferenciách a
seminároch

28 500,00

0,00

28 500,00

4 178,00

0,00

4 178,00

17 132,00

0,00

24 946,00

106 810,00

0,00

124 624,00

Spolupráca na úrovni lokálnych
partnerstiev
Príprava a implementácia Národnej siete
rozvoja vidieka v SR (NSRV SR) na
obdobie rokov 2014 - 2020
Spolu

Kontrakt organizácie na rok 2015, v zmysle úprav záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu, bol stanovený vo výške 124 624,00 €. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo vo výške
124 619,52 €. Finančné prostriedky na úlohy ARVI boli čerpané v súlade s rozpočtom.
Hospodárenie Agentúry pre rozvoj vidieka s prostriedkami z bežného transferu je rozpísané
v kapitole 4. Rozpočet organizácie a rozpis predmetu kontraktu ARVI podľa účelových
činností a jeho plnenie je rozpísané v časti 6 Ciele a prehľad ich plnenia.

9

Správa o činnosti za rok 2015

4 ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
4.1 PRÍJMY ARVI V ROKU 2015
Celkové príjmy Agentúry pre rozvoj vidieka boli v roku 2015 vo výške 295 358,55 €.
Uvedené príjmy boli tvorené:


príjmom za bežný transfer štátneho rozpočtu v sume 124 624,00 €,



príjmom za Národnú sieť rozvoja vidieka SR v sume 168 890,73 €,



príjmom za mimorozpočtovú činnosť v sume 1 843,82 €,



príjmom z podnikateľskej činnosti v sume 0,00 €.

Príjmy Národnej siete rozvoja vidieka SR tvorili refundované Žiadosti o platbu (ŽoP) za
obdobie 11 - 12/2014 v sume 125 480,15 € a za obdobie 1 - 7-8/2015 v sume 43 410,58 € z
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na bankový účet Národnej siete rozvoja vidieka SR.
Žiadosti o platbu za obdobie 9 - 12/2015 za nové programové obdobie 2014 - 2020 ešte
neprešli procesom kontroly z dôvodu nenastavenia podmienok kontroly zo strany MPRV SR.
Agentúra pre rozvoj vidieka eviduje v účtovníctve v roku 2015 z MPRV SR návratnú
finančnú výpomoc na nové programové obdobie 2014 - 2020 na činnosť NSRV SR v sume
280 000,00 €, ktorú obdržala v roku 2015.
Príjmy za mimorozpočtovú činnosť vo výške 1 843,82 € tvorili náklady refundované
Európskou komisiou za účasť na stretnutí podvýboru pre LEADER.
Príjem z podnikateľskej činnosti Agentúra pre rozvoj vidieka v roku 2015 nevykázala.
4.2 VÝDAVKY ARVI V ROKU 2015
Celkové prostriedky štátneho rozpočtu boli v roku 2015 čerpané vo výške 124 619,52 €.
Nevyčerpané zdroje boli vo výške 4,48 €.
Výdavky NSRV SR boli v roku 2015 čerpané vo výške 168 890,73 €. Výdavky boli
realizované z refundovaných žiadostí o platbu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci pre NSRV SR.
Z mimorozpočtovej činnosti boli výdavky čerpané na bankové poplatky za vedenie účtov
v Štátnej pokladnici, na faktúry tykajúce sa vzdelávania zamestnancov ARVI, na mzdy
zamestnancov ARVI spojené s realizáciou projektov a zabezpečovania exkurzií a seminárov.
V rámci mimoriadnych výdavkov je vedená evidencia výdavkov sociálneho fondu –
príspevky na stravné zamestnancom a pitný režim.
V podnikateľskej činnosti nevznikli Agentúre pre rozvoj vidieka žiadne výdavky.
4.3 NÁKLADY A VÝNOSY ARVI V ROKU 2015
Celkový hospodársky výsledok Agentúry pre rozvoj vidieka v roku 2015 je strata vo výške
33 374,02 €. Strata je dôsledkom skutočnosti, že ešte nebola podpísaná Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku z Opatrenia M20: Technická pomoc PRV SR 2014 2020, ktorá je viazaná na Výzvu č. 01/PRV/TP/2015. Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na
základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Vplyvom tejto skutočnosti neboli náklady refundované a boli zvýšené prevádzkové náklady
10
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Agentúry pre rozvoj vidieka. Strata je dôsledkom zvýšenia odpisov hmotného investičného
majetku, ktorý bol zakúpený v roku 2013 a 2014. Prehľad hospodárskeho výsledku ARVI
z pohľadu nákladov a výnosov je uvedený v Tabuľke 4.
Tabuľka 4 Náklady a výnosy ARVI v roku 2015
Náklady vo výkaze ziskov a strát
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

2 559,14

0,00

2 559,14

118,64

0,00

118,64

1 556,24

0,00

1 556,24

30,26

0,00

30,26

144 439,48

0,00

144 439,48

126 369,00

0,00

126 369,00

Zákonné sociálne poistenie

44 011,23

0,00

44 011,23

Zákonné sociálne náklady

5 723,55

0,00

5 723,55

55,68

0,00

55,68

240,46

0,00

240,46

23,50

0,00

23,50

3 600,91

0,00

3 600,91

Náklady spolu

328 728,09

0,00

328 728,09

Výnosy

295 354,07

0,00

295 354,07

Hospodársky výsledok pred zdanením

-33 374,02

0,00

-33 374,02

0,00

0,00

0,00

-33 374,02

0,00

-33 374,02

Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Ostatné finančné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku

Splatná daň z príjmu
Hospodársky výsledok po zdanení
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5 PERSONÁLNE OTÁZKY
5.1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Organizačná štruktúra ARVI je prispôsobená činnostiam organizácie s ohľadom na ich
flexibilnosť a dostupnosť pre cieľové skupiny. Právomoc rozhodovať má štatutárny zástupca
organizácie – Ing. Vladimír Vnuk, riaditeľ a v čase jeho neprítomnosti Mgr. Vladimíra
Gudábová ako zástupca riaditeľa.
Činnosť Agentúry pre rozvoj vidieka bola ku koncu roka 2015 zabezpečovaná 9
zamestnancami:
Riaditeľ
 Riadi, organizuje, kontroluje a vyhodnocuje prácu Agentúry pre rozvoj vidieka
(ARVI) a Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) vrátane tvorby tímu a aktivít
rozvoja zamestnancov.
 Zodpovedá za hospodárenie agentúry, dodržiavanie
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.

zákonných

predpisov

 Zúčastňuje sa na tvorbe a realizácii štátnej a rezortnej politiky v oblasti rozvoja
vidieka.
 Pripravuje a realizuje spoluprácu Agentúry
zahraničnými inštitúciami v oblasti rozvoja vidieka.

s národnými

a nadnárodnými

 Realizuje koordinačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti spracúvania
rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, analýz alebo expertíznych posudkov
pri tvorbe projektov so zameraním na rozvoj vidieka.
 Pripravuje ročný pracovný program NSRV SR v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vykonáva dozor nad implementáciou tohto
programu.
 Podáva správy a zabezpečuje priamy kontakt s riadiacim orgánom - Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s plánovaním a implementáciou
aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR.
 Riadi a kontroluje činnosť regionálnych pracovísk NSRV SR.
 Zúčastňuje sa zasadnutí orgánov Európskej siete rozvoja vidieka.
 Vykonáva ďalšie práce podľa poverenia Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
MPRV SR.
Ekonóm - účtovník
 Komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania v jednotlivých
oddeleniach Agentúry pre rozvoj vidieka.
 Vykonáva všetky odborné účtovnícke práce vo finančnej učtárni, ako aj na úseku
evidencie zásob a základných prostriedkov vrátane automatizácie bankových operácií.
 Samostatne spracováva výkazy o hospodárení stredísk, vykonáva kontrolu správnosti
všetkých účtovných dokladov a podkladov operatívnej evidencie.
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 Vykonáva ekonomické rozbory, sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov vrátane
vypracovania návrhov na opatrenia.
 Zabezpečuje správne vedenie evidencie nákladov, zúčtovaných vzťahov vrátane
zúčtovania so štátnym rozpočtom.
 Vypracováva daňové priznania a podklady pre finančné a daňové orgány.
 Vykonáva práce v mzdovej oblasti, vedie mzdové účtovníctvo, výkazníctvo voči
Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
 Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov podľa § 9 zákona č.
502/2001 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
 Je zodpovedný za vypracovanie, aktualizáciu a rozširovanie ekonomických smerníc
organizácie v zmysle platnej legislatívy.
 Spracováva zaúčtovanie PHL.
 Vedie účtovnú evidenciu organizácie so samostatným členením na oblasť Štátneho
rozpočtu a NSRV.
 Pripravuje plán rozpočtu aktivít a prevádzky NSRV v spolupráci s manažérom siete.
 Vykonáva funkciu finančného manažmentu a dohľadu nad rozpočtom NSRV.
 Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Vykonáva ďalšie práce podľa poverenia riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka.
Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník, koordinátor
Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupca riaditeľa
 Zastupuje riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka v prípade jeho neprítomnosti voči
zriaďovateľovi.
 Podpisuje všetky oficiálne doklady Agentúry pre rozvoj vidieka v prípade
neprítomnosti riaditeľa.
 Riadi a zodpovedá za hospodárenie Agentúry pre rozvoj vidieka v prípade
neprítomnosti riaditeľa.
 Podpisuje cestovné príkazy, žiadanky na auto a dovolenky pracovníkov Agentúry pre
rozvoj vidieka v prípade neprítomnosti riaditeľa.
 Podpisuje cestovné príkazy, žiadanky na auto a dovolenky riaditeľa Agentúry pre
rozvoj vidieka.
 Podpisuje doklady týkajúce sa chodu a hospodárenia oddelenia Národnej siete rozvoja
vidieka SR.
 Vykonáva analytickú, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v oblasti sprístupňovania
informácií vrátane priameho spracovania a sprístupnenia informácií u zamestnávateľa
na celoštátnej úrovni.
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 Vykonáva administratívnu činnosť a vedie agendu Agentúry pre rozvoj vidieka.
 Zabezpečuje odborné práce a agendu štatutárneho orgánu.
 Komplexne zabezpečuje vedenie došlej a odoslanej pošty organizácie.
 Vedie evidenciu záznamov, kartoték alebo protokolov.
 Komplexne zabezpečuje personálnu politiku organizácie.
 Vykonáva samostatnú odbornú prácu na vymedzenom úseku personálnej práce.
 Vykonáva samostatnú prácu spojenú so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie
zmlúv.
 Pripravuje, koordinuje a realizuje aktivity Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja
vidieka SR v súlade s Ročným pracovným programom Národnej siete rozvoja vidieka
SR.
 Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
PRV SR 2014 – 2020 a politiku súdržnosti.
 Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti.
 Vykonáva práce v oblasti vzťahov k verejnosti, publicistickú činnosť a spravodajská
činnosť.
 Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR alebo
inými partnerskými organizáciami.
 Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov podľa § 9 zákona č.
502/2001 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
 Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV.
Referent pre lesníctvo, ekológiu a environment, manažér kancelárie Národnej siete
rozvoja vidieka SR
 Spolupracuje s organizáciami v pôsobnosti referátu 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 alternatívnych energií.
 Pripravuje a realizuje projekty z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a fondov
EÚ.
 Pripravuje a realizuje projekty vyplývajúce zo zákona 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
 Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
PRV SR 2014 – 2020 a politiku súdržnosti.
 Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti a ich využitie pre
prípravu rozborov a koncepcií.
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 Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
 Zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu so zahraničnými inštitúciami vo vymedzenej
oblasti.
 Samostatne zabezpečuje činnosti spojené s referátom NSRV SR – vytváranie databáz,
príprava tlačových materiálov a publikácií v oblasti rozvoja vidieka.
 Vykonáva tvorbu koncepcií a projektov vzdelávania.
 Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce alebo zahraničné súťaže.
 Zabezpečuje a koordinuje spravovanie webových stránok ARVI a NSRV SR
(www.arvi.sk, www.nsrv.sk)
 Vykonáva kontrolu pokladne.
 Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV SR.
Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti.
 Pripravuje a realizuje vzdelávacie aktivity nadväzujúce na schválené projekty
vzdelávania.
 Zabezpečuje tvorbu základnej pedagogickej dokumentácie pre jednotlivé vzdelávacie
projekty a vyhľadávanie vhodných odborníkov na vypracovanie učebných textov.
 Pripravuje podklady na vypracovanie plánu činnosti v oblasti vzdelávania na príslušný
rok.
 Vykonáva práce v oblasti vzťahov k verejnosti (publicistická činnosť, spravodajská
činnosť).
 Samostatne zabezpečuje činnosti spojené s referátom NSRV SR – vytváranie databáz,
príprava tlačových materiálov a publikácií v oblasti rozvoja vidieka.
Manažér aktivít Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR
 Pripravuje, koordinuje a realizuje aktivity Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja
vidieka SR v súlade s Ročným pracovným programom Národnej siete rozvoja vidieka
SR.
 Spolupracuje pri príprave Ročného pracovného programu aktivít Centrálnej jednotky
Národnej siete rozvoja vidieka SR.
 Podáva správy v súvislosti s plánovaním a implementáciou aktivít Centrálnej jednotky
Národnej siete rozvoja vidieka SR.
 Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti
 Zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu s domácimi a zahraničnými partnermi vo
vymedzenej oblasti.
 Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy.
 Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
PRV SR 2014 – 2020 a politiku súdržnosti.
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 Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti.
 Vykonáva práce v oblasti vzťahov k verejnosti, publicistickú činnosť a spravodajskú
činnosť.
 Pripravuje a realizuje vzdelávacie aktivity nadväzujúce na schválené projekty
vzdelávania.
 Zabezpečuje tvorbu základnej pedagogickej dokumentácie pre jednotlivé vzdelávacie
projekty a vyhľadávanie vhodných odborníkov na vypracovanie učebných textov.
 Pripravuje podklady na vypracovanie plánu činnosti v oblasti vzdelávania na príslušný
rok.
 Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovanými NSRV SR alebo
inými partnerskými organizáciami.
 Realizuje preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka.
 Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV SR.
Manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR
 Zabezpečuje spracovanie Žiadostí o platbu za NSRV SR.
 Zabezpečuje prípravu a realizáciu procesu verejného obstarávania organizácie.
 Vykonáva práce spojené so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
 Zodpovedá za zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
 Pripravuje a realizuje aktivity Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR
v súlade s Ročným pracovným programom Národnej siete rozvoja vidieka SR.
 Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy.
 Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
 Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
PRV SR 2014 – 2020 a politiku súdržnosti.
 Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti.
 Vykonáva práce v oblasti vzťahov k verejnosti, publicistickú činnosť a spravodajskú
činnosť.
 Zabezpečuje spravovanie webových stránok ARVI a NSRV SR (www.arvi.sk,
www.nsrv.sk) v anglickej verzii.
 Zabezpečuje spravovanie profilu NSRV SR v sociálnej sieti Facebook.
 Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR alebo
inými partnerskými organizáciami.
 Realizuje preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka.
 Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV SR.
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Referent pre Program rozvoja vidieka SR
 Pripravuje a realizuje aktivity spojené s Programom rozvoja vidieka SR v rámci
bežného kontraktu ARVI.
 Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na Program rozvoja vidieka SR.
 Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy
zamerané na propagáciu Programu rozvoja vidieka SR.
 Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
PRV SR 2014 – 2020 a politiku súdržnosti.
 Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti.
 Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
 Zabezpečuje úlohy v oblasti BOZP a PO.
 Komplexne zabezpečuje a usmerňuje správu registratúry ARVI, registratúrneho
strediska NSRV a archiváciu dokumentov organizácie.
 Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovanými NSRV SR alebo
inými partnerskými organizáciami.
 Realizuje preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka.
 Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV SR.
Koordinátor pre Miestne akčné skupiny
 Pripravuje a realizuje aktivity spojené s Programom rozvoja vidieka SR v rámci
bežného kontraktu ARVI a plánu NSRV SR zamerané na MAS a VSP.
 Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
PRV SR 2014 – 2020, LEADER/ CLLD a politiku súdržnosti.
 Zabezpečuje komunikáciu, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov z MAS/
VSP.
 Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže, výstavy
a farmárske trhy zamerané na propagáciu Programu rozvoja vidieka SR.
 Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
 Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti.
 Zabezpečuje spravovanie webovej stránky NSRV SR (www.arvi.sk, www.nsrv.sk).
 Vykonáva práce v oblasti vzťahov k verejnosti, publicistickú činnosť a spravodajskú
činnosť.
 Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR alebo
inými partnerskými organizáciami.
 Realizuje preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka.
 Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV SR.
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5.2 ORGANIZAČNÁ SCHÉMA AGENTÚRY PRE ROZVOJ VIDIEKA K 31. 12. 2015
Riaditeľ

Ekonomické oddelenie
1. Ekonóm - účtovník

Oddelenie
Národnej siete rozvoja vidieka
SR
1. Manažér Národnej siete
rozvoja vidieka SR Uvedenú funkciu zastáva
riaditeľ organizácie
2. Koordinátor Národnej siete
rozvoja vidieka SR
3. Manažér kancelárie
Národnej siete rozvoja
vidieka SR
4. Manažér aktivít centrálnej
jednotky Národnej siete
rozvoja vidieka SR

Oddelenie
rozvoja vidieka
1. Referent pre lesníctvo,
ekológiu a environment
2. Referent pre
poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka
3. Referent pre Program
rozvoja vidieka SR
4. Koordinátor pre Miestne
akčné skupiny
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5.3 PERSONÁLNA ČINNOSŤ
V roku 2015 sa organizácia personálne výrazne nezmenila. Od roku 2014 je na materskej
dovolenke Ing. Anna Molnárová, PhD., ktorú počas materskej dovolenky zastupuje pani
Janka Bohumelová.
Fyzický stav k 31. 12. 2015 bol 9 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Z uvedeného
počtu je 7 žien, čo predstavuje 77,77 % z celkového počtu zamestnancov.
Tabuľka 5 Stav zamestnancov pracujúcich na jednotlivých úsekoch k 31. 12. 2015
Oddelenie/úsek

Muži

Ženy

Počet zamestnancov

%

Úsek riaditeľa

1

0

1

11,11

Ekonomické oddelenie

0

1

1

11,11

Oddelenie rozvoja vidieka

1

3

4

44,44

Oddelenie NSRV SR

0

3

3

33,34

Spolu

2

7

9

100,00

Priemerný vek zamestnancov Agentúry pre rozvoj vidieka k 31. 12. 2015 bol 36,67 rokov.
Z toho priemerný vek žien je 36,71 rokov (Tabuľka 6).
Tabuľka 6 Veková štruktúra zamestnancov ARVI k 31. 12. 2015
Muži

Ženy

Počet zamestnancov

%

do 25 r.

0

0

0

-

25 – 30 r.

0

1

1

11,11

31 – 40 r.

2

4

6

66,67

41 – 50 r.

0

2

2

22,22

51 a viac r.

0

0

0

-

Spolu

2

7

9

100,00

Rozsah rokov

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015 tvorí podiel pracovníkov ARVI
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a III. stupňa spolu 88,89 % (Tabuľka 7).
Tabuľka 7 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12. 2015
Dosiahnuté vzdelanie

Muži

Ženy

Počet zamestnancov

%

ÚSV

0

1

1

11,11

VŠ I. stupňa

0

0

0

-

VŠ II. stupňa

1

5

6

66,67

VŠ III. stupňa

1

1

2

22,22

Spolu

2

7

9

100,00

Pracovný čas zamestnancov ARVI bol 37,5 hodín týždenne pri plnom pracovnom úväzku.
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5.4 AKTIVITY NA PODPORU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
V roku 2015 ARVI podporovala vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti BOZP,
verejného obstarávania, komunikácie v anglickom jazyku, vedenia jednotného účtovníctva
v SAP, v oblasti Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 formou účasti na seminároch a
workshopoch. Na vzdelávanie zamestnancov Agentúra pre rozvoj vidieka vynaložila finančné
prostriedky vo výške 1 435,00,- € (Tabuľka 8). Vzdelávacie aktivity realizované MPRV SR
boli pre zamestnancov ARVI poskytované bezplatne.
Tabuľka 8 Zoznam aktivít v oblasti vzdelávania zamestnancov
Názov

Dátum

Miesto

BOZP: CPP + Školenie OPPH

09. 02. 2015

Nitra

Školenia k prechodu na nový
SAP – modul HR, MM, FI,
CO

január február 2015

Bratislava,
Nitra

Kurz anglického jazyka

január - jún
2015
október december
2015

Nitra

všetci zamestnanci
organizácie

Aktuálne pravidlá
poskytovania podpôr od roku
2015

08. 04. 2015

Nitra

Ing. Peter Košťál, PhD.

Školenie „Efektívne
obstarávanie podlimitných
zákaziek“

18. 05. 2015

Bratislava

Protidrogová politika
v kontexte prevencie
kriminality

04. - 05. 06.
2015

Kurz pre mladých
poľnohospodárov
Seminár k implementácii
IROP na programové obdobie
2014 - 2020
Informačný seminár
k podopatreniu 6.1 - Pomoc na
začatie podnikateľskej činnosti
pre mladých poľnohospodárov
Školenie k Centrálnemu
registru splatných pohľadávok
štátu
Školenie „Fondy EÚ v novom
programovom období“
Školenie „Aplikácia zákona
o finančnej kontrole“

Zamestnanec

€

všetci zamestnanci
organizácie

0,00,-

Ing. Mária Šeptáková
Janka Bohumelová

0,00,-

1 303,00,-

0,00-

Ing. Karin Balážiová
Mgr. Vladimíra Gudábová

40,00,-

Mojmírovce

Ing. Peter Košťál, PhD.

0,00,-

01. - 02. 07.
2015

Nitra

Ing. Peter Košťál, PhD.

0,00,-

05. 11. 2015

Nitra

Mgr. Lenka Lacinová
Ing. Peter Košťál, PhD.

0,00,-

27. 11. 2015

Nitra

Ing. Peter Košťál, PhD.

60,00,-

02. 12. 2015

Bratislava

Ing. Mária Šeptáková

0,00,-

10. 12. 2015

Bratislava

Mgr. Vladimíra Gudábová
Ing. Vladimír Vnuk

0,00,-

11. 12. 2015

Nitra

Ing. Mária Šeptáková

32,00,-
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V oblasti vzdelávania zamestnancov bude organizácia klásť dôraz predovšetkým na:
 prehĺbenie a aktualizáciu doteraz získaných znalostí a vedomostí z oblasti Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
 vzdelávanie v odborných oblastiach podľa povahy referátu jednotlivých pracovníkov –
zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov, získanie praktických zručností,
 realizáciu pracovných ciest do zahraničia s cieľom získať informácie o fungovaní
Miestnych akčných skupín (MAS) a Národných sietí rozvoja vidieka,
 prevenciu proti pracovným úrazom – školenia BOZP, prvej pomoci, protipožiarnej
ochrany, vzniku kriminality a závislostí od alkoholu podľa zadefinovaných úloh z
Národného akčného plánu pre jednotlivé oblasti.
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6 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Hlavným cieľom pre rok 2015 bola informovanosť, poradenstvo a podpora spolupráce na
národnej a nadnárodnej úrovni v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, propagácia
podnikateľov na vidieku, združení, obcí a MAS.
6.1 TERÉNNE PORADENSTVO K ROZVOJU VIDIEKA
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2015 - ukončená v stanovenom termíne.
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2015:
Rozpočtová požiadavka rieši poradenstvo vo vidieckom priestore, ktoré je zamerané na
zlepšenie pripravenosti SR na realizáciu prístupu LEADER a možnosti čerpania finančných
prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020. Z dôvodu širokého spektra opatrení PRV SR 2014 2020 sa ARVI plánuje najviac zamerať na nasledovné opatrenia: Opatrenie - Investície do
hmotného majetku, Opatrenie - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti, Opatrenie - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Opatrenie Spolupráca, Opatrenie - LEADER.
Cieľom úlohy je zlepšiť informovanosť a zabezpečiť prenos informácií o implementácii PRV
SR 2014 - 2020 a princípe LEADER z Riadiacej autority smerom k vidieckemu obyvateľstvu
(obce, VSP, MAS, aktéri rozvoja vidieka), k podnikateľom vo vidieckom priestore a na pôde;
pripraviť potenciálnych beneficientov na možnosti čerpania finančných prostriedkov
z EAFRD (EPFRV) v novom programovom období.
V roku 2015 sa začnú pripravovať a realizovať prvé projekty z PRV SR 2014 - 2020.
V oblasti metódy LEADER sa ARVI zameria hlavne na VSP, nakoľko sa budú pripravovať
integrované stratégie rozvoja územia.
Plnenie: pracovníci ARVI poskytovali poradenstvo pre širokú klientelu. Poradenstvo bolo
sústredené na pomoc pri zorientovaní sa v problematike čerpania finančných prostriedkov
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a bolo poskytované písomne elektronickou
poštou, prostredníctvom telefonického rozhovoru a osobne. Na poskytovaní poradenstva sa
podieľali všetci odborní pracovníci ARVI podľa svojho zamerania a prideleného referátu.
Najviac otázok bolo zameraných na problematiku mladých a malých farmárov a s tým
spojený začiatok podnikateľskej činnosti. Takisto veľa otázok smerovalo k podpore na
miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Poskytovanie poradenstva v týchto oblastiach je
v súlade s hlavným zameraním pôsobnosti ARVI.
V rámci uvedenej úlohy bola vykonávaná registrácia zrealizovaných projektov z Osi 3 a z Osi
4 PRV SR 2007 - 2013 do Agentúry pre rozvoj vidieka. Koneční užívatelia sú povinní po
ukončení realizácie projektu do 3 mesiacov po predložení poslednej ŽoP zaregistrovať projekt
financovaný z Osi 3 alebo Osi 4 PRV SR 2007 - 2013. K 31. 12. 2015 bolo zaregistrovaných
3 076 projektov, pričom každému registrovanému účastníkovi bolo vydané Potvrdenie
o registrácii.
Výstup: poskytnutých 164 poradenstiev, v zložení uvedenom v Tabuľke 9.
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Tabuľka 9 Prehľad poskytnutých poradenstiev
Opatrenie PRV SR 2014 – 2020 resp. zameranie poradenstva

Počet poradenstiev

Opatrenie: Investície do hmotného majetku

12

Opatrenie: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti

69

Opatrenie: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

30

Opatrenie: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

39

Opatrenie: Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností

1

Opatrenie: Poradenské služby, služby pomoci pri riadení
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske
podniky

3

Opatrenie: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov

2

Opatrenie: Technická pomoc z iniciatívy členských štátov

4

Os 4 PRV SR 2007 - 2013

1

OP Kvalita životného prostredia

1

EŠIF

1

Priame platby

1

Užívatelia: vidiecke obyvateľstvo (obce, VSP, MAS, aktéri rozvoja vidieka), poľnohospodári,
obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby,
MSP vo vidieckych oblastiach.
6.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH ZAMERANÝCH NA POĽNOHOSPODÁRSTVO
A ROZVOJ VIDIEKA
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2015 - ukončená v stanovenom termíne.
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2015: Rozpočtová požiadavka rieši zabezpečenie prípravy
a realizácie propagácie výsledkov činnosti Agentúry pre rozvoj vidieka ako rezortnej
organizácie na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, čím bude
prezentovať na medzinárodnej úrovni činnosť rezortu pôdohospodárstva.
Účasť na výstavách umožňuje Agentúre pre rozvoj vidieka prezentovať svoju činnosť,
udržiavať a nadväzovať nové kontakty a vytvárať nové príležitosti pre rozvoj jej činností
v súlade s cieľmi rezortu pôdohospodárstva.
Získané poznatky, vedomosti sa budú ďalej šíriť, poskytovať beneficientom PRV SR ako i na
Riadiaci orgán PRV SR s cieľom zlepšenia aktivít v oblasti rozvoja vidieka prostredníctvom
uplatňovania získaných informácií a skúseností.
Plnenie:
 Výstava Agrokomplex 2015 (20. - 23. 08. 2015, pavilón M1, výstavisko Agrokomplex
Nitra): Agentúra pre rozvoj vidieka sa opäť predstavila na výstave Agrokomplex 2015 v
stánku v pavilóne M1. Okrem prezentácie svojej činnosti a implementácie prístupu
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LEADER poskytovala odborné poradenstvo o možnostiach získania nenávratných
finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu bola hradená časť finančných nákladov za prenájom
výstavnej plochy. ARVI stánok bol súčasťou expozície NSRV SR, do ktorej pozvanie,
spoločne prezentovať zaujímavosti slovenských regiónov a úspešne zrealizované projekty
implementované z PRV SR 2007 - 2013, prijali MAS/VSP, Ekotrend Slovakia, Pomoc
vidieku, SAŽP a Združenie mladých farmárov Slovenska - ASYF. V centrálnom stánku sa
okrem ARVI, NSRV SR predstavili i partneri z Celostátní sítě pro venkov z ČR.
Neoddeliteľnou súčasťou expozície bol už tradične kultúrny program pozostávajúci z
vystúpení folklórnych súborov, speváckych skupín a špeciálny program NSRV SR
zahŕňajúci slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia
MAS/VSP 2015 a súťaže o najkrajší stánok Expozície NSRV SR, do ktorej boli zapojené
všetky stánky MAS/VSP. Záujem budil i detský kútik určený najmladším návštevníkom.
Sympatie si získala aj tohtoročná módna prehliadka ľudových krojov.
Stánok ARVI v rámci Expozície NSRV SR počas štyroch dní výstavy navštívilo veľké
množstvo návštevníkov z celého Slovenska, ktorí sa zaujímali nielen o kultúrnu či
historickú hodnotu jednotlivých regiónov, ale i o možnosť zvýšenia kvality života na
vidieku, čo dokazuje, že snaha o rozvoj vidieka je opodstatnená a je potrebné ho neustále
podporovať hľadaním vhodných príležitostí.
 Země živitelka (27. 08. - 01. 09. 2015, pavilón Z, výstavisko České Budějovice, Česká
republika) - ARVI sa i tento rok zúčastnila medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy
Země živitelka. V priestoroch „Pavilonu venkova“ (Pavilón Z) sa prezentovala vlastným
pultom, kde návštevníkov informovala o svojej činnosti a aktivitách. Tvorila spoločnú
expozíciu s nasledujúcimi organizáciami: Celostátní síť pro venkov, Spolek pro obnovu
venkova ČR, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. a Ministerstvo
zemědělství ČR. Vďaka takémuto rozmiestneniu bolo možné so zástupcami uvedených
organizácií viesť diskusie o problematike PRV 2014 - 2020. Počas konania výstavy
zástupcovia ARVI absolvovali i pracovné rokovanie s predstaviteľmi Ministerstva
zemědělství ČR, Národní síťě Místních akčních skupin České republiky a
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Predmetom rokovania bola vzájomná
výmena informácií o nadnárodnej spolupráci, o úlohách vidieckych sietí i o implementácii
PRV v programovom období 2014 – 2020. Účasť na medzinárodnej poľnohospodárskej
výstave bola zhodnotená pozitívne, pretože vytvorila priestor na prezentovanie poslania
ARVI, takisto zaistila výmenu informácií v problematike PRV 2014 – 2020 a jednotlivé
pracovné stretnutia priniesli podnety pre ďalšiu česko-slovenskú spoluprácu.
Výstupy: propagácia ARVI, Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 prostredníctvom
letákov. Poskytovanie informácií a poradenstva návštevníkom výstav.
Užívatelia celej úlohy: návštevníci výstav, VSP/MAS, malé a stredné podniky vo vidieckych
oblastiach, odborná i široká verejnosť.
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6.3 PODPORA SPOLUPRÁCE NA NÁRODNEJ A NADNÁRODNEJ ÚROVNI,
VRÁTANE ÚČASTI PRACOVNÍKOV ARVI NA ODBORNÝCH PRACOVNÝCH
STRETNUTIACH, KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2015 - ukončená v stanovenom termíne.
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2015: Rozpočtová požiadavka rieši možnosti získavania
nových poznatkov, výmeny skúseností a nadväzovania kontaktov s partnermi v SR a
v zahraničí, ktorých aktivity sú zamerané na rozvoj vidieka, kde vzájomná spolupráca,
prípadne spoločné projekty a aktivity umožnia prenos skúseností a informácií zo zahraničia
do podmienok Slovenska, ako aj transfer skúseností s rozvojom vidieka v SR do zahraničia.
Plnenie: ARVI v roku 2015 nasmerovala svoje aktivity k podpore spolupráce s domácimi
partnermi i z krajín Európskej únie (EÚ). V súvislosti s plnením zadaného cieľa tejto aktivity
sa ARVI v r. 2015 zúčastňovala pracovných stretnutí zameraných na nové programové
obdobie 2014 – 2020 a nadviazala spoluprácu s viacerými organizáciami doma i v zahraničí.
 Nové programové obdobie 2014 - 2020 – ARVI sa zúčastňovala pracovných stretnutí
zameraných na nové programové obdobie (činnosť monitorovacieho výboru pre PRV SR,
NSRV SR - podmienky prechodu NSRV SR z programového obdobia 2007 - 2013 na
programové obdobie 2014 - 2020 a nastavenie systému financovania v aktuálnom
programovom období apod.). Ich organizátorom bolo MPRV SR, PPA, Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) a iné subjekty. Išlo najmä o pracovné stretnutia
a účasti na konferenciách:
- 1. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2020
- 14. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2007 - 2013
- Pracovné rokovanie o možnej spolupráci v rámci organizácie informačnopropagačnej aktivity (17-krát)
- Rokovanie Pracovné stretnutie k PRV SR 2014 - 2020 a k spolupráci lokálnych
partnerstiev (9-krát)
- Pracovné stretnutie k otázkam nastavenia a financovania opatrenia NSRV
v programovom období 2014 - 2020 - (2-krát)
- Pracovné stretnutie k Metodickému pokynu pre TP PRV SR 2014 - 2020
- Pracovné stretnutie k fungovaniu ARVI a NSRV SR v programovom období 2014
- 2020


Konferencia v rámci projektu „HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6“ (28.
04. 2015 Komárno, Komárňanská pevnosť - Muničný sklad) - zástupca ARVI sa
zúčastnil záverečnej konferencie v rámci projektu „HUSK cyklookruh (kód projektu
HUSK/1301/2.3.1/0005) napojený na EUROVELO 6“ financovaného z Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013. Cieľom
konferencie bolo predovšetkým zhrnúť zrealizované projektové aktivity a výstupy
projektu a zároveň predstaviť aktuality a možnosti čerpania finančných prostriedkov
v programovom období 2014 - 2020 so zreteľom na oblasť regionálneho rozvoja a rozvoja
cestovného ruchu. Konferencia bola okrem projektových partnerov (zástupcovia obce
Moča, Neszmély, Duaalmás, Almásfűzitö, Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom a Kravany
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nad Dunajom, mesta Oroszlány a Komárno, Regionálnej rozvojovej agentúry Komárno)
určená najmä predstaviteľom miestnych samospráv a organizácií aktívnych v oblasti
rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky. V programe boli postupne odprezentované
možnosti čerpania Programu cezhraničnej spolupráce HU - SK v aktuálnom
programovom období 2014 - 2020, spôsob podpory oblastných organizácií cestovného
ruchu na Slovensku i plnenie Národnej cyklostratégie na Slovensku. Zástupcovia
Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) predstavili Regionálnu integrovanú územnú
stratégiu NSK na roky 2014 - 2020, pripravovanú Stratégiu budovania cyklotrás
a cyklodopravy na roky 2016 - 2020 a činnosť NSK v oblasti podpory regionálneho
rozvoja, prístupu LEADER a regionálnu značku kvality. Výstupy k predmetnému projektu
priblížili aj maďarskí partneri. Zaujímavosťou je spustenie webového sídla
www.huskdanube.eu a mobilnej aplikácie HUSK Danube. Po jej stiahnutí do mobilu
prostredníctvom QR kódu a zapnutí GPS môžu cyklisti využívať informácie o cyklotrase
„Komárno - Kravany nad Dunajom“.
 Účasť na XIX. Konferencii KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA (27. 05. 2015
Banská Bystrica - Benického dom) - zástupcovia ARVI sa zúčastnili Konferencie
Krajina - Človek - Kultúra, ktorej organizátorom bola Slovenská agentúra životného
prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie
a environmentalistiky, Technickej univerzity vo Zvolene. Konferencia bola zameraná na
aktuálne otázky starostlivosti o krajinu - jej ochranu a využitie z pohľadu aktuálnych
trendov a potrieb v kontexte s novou koncepciou ochrany prírody a krajiny. Jednou
z hlavných tém konferencie bola tvorba verejných politík z pohľadu štátnej správy,
občianskej samosprávy, verejnosti a mimovládnych organizácií za účasti zástupcov
z odborných organizácií, vedeckej a akademickej obce. Dôležitým aspektom konferencie
bola podpora implementácie Európskeho dohovoru o krajine, ktorý SR podpísala 30. mája
2005 a v tomto roku sme si pripomenuli desiate výročie jeho podpisu. Konferencia bola
rozdelená do dvoch blokov - Starostlivosť o krajinu, aktuálne potreby, perspektívy a
možnosti a Tvorba verejných politík, význam verejnosti v ochrane prírody a starostlivosti
o krajinu. V rámci vyžiadaných príspevkov bol predstavený návrh novej Koncepcie
ochrany prírody a krajiny na roky 2016 - 2025, ktorej účelom je zlepšenie ochrany prírody
ako celospoločenskej potreby a podmienky pre zdravý rozvoj spoločnosti. Nástrojmi pre
realizáciu danej koncepcie sú i nové operačné programy: Program rozvoja vidieka SR
2014 – 2020 a Operačný program Kvalita životného prostredia. Medzi týmito dvomi
operačnými programami sú síce určité demarkačné línie, ale je potrebné sa zamyslieť nad
ich praktickým využitím. V rámci diskusie sa účastníci zhodli, že je potrebné zlepšiť
kontrolné mechanizmy, zriadiť inštitút zmluvnej ochrany, vytvoriť participatívny
manažment s inovatívnymi prvkami a tak prispieť ku krajine s trvalo udržateľnými
znakmi a prvkami. Zároveň bolo zdôraznené, že je dôležité najskôr presne zadefinovať
územia, ktoré chceme chrániť, ciele ochrany a starostlivosti o dané územie, dospieť ku
konsenzu zainteresovaných strán a následne realizovať nástroje ochrany a starostlivosti.
 Súťaž „Dedina roka 2015“ - bola vyhlásená 26. 03. 2015 MŽP SR, SAŽP, Spolkom pre
obnovu dediny a ZMOS pod záštitou prezidenta SR. Jedným z partnerov súťaže bola
i Agentúra pre rozvoj vidieka a poverený pracovník ARVI bol cenným členom
hodnotiacej komisie súťaže. 21. 05. 2015 (SAŽP, Banská Bystrica) sa zúčastnil odborného
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a metodického školenia členov národnej hodnotiacej komisie, na ktorom boli vysvetlené
podmienky a pravidlá 8. ročníka súťaže, vrátane metodiky a spôsobu hodnotenia obcí. Do
tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 22 obcí z celého Slovenska, ktoré boli rozdelené do
štyroch výjazdových skupín - Východ, Stred, Západ a Juh. V dňoch 10. - 11. 06. 2015
členovia národnej hodnotiacej komisie (vrátane zástupcu ARVI) „Juh“ za účelom
hodnotenia navštívili obce Klátova Nová Ves, Štitáre a Píla. Priebežne podľa
harmonogramu realizovali hodnotiacu činnosť i ďalšie komisie. Pri hodnotení sa
vychádzalo z motta európskej súťaže a dôraz bol kladený na originalitu prístupu
a myšlienkových pochodov obyvateľov slovenskej dediny pri realizácii obnovy v rámci
trvalo udržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie charakteru tradície a osobitosti
danej obce. 23. 09. 2015 sa uskutočnilo záverečné rokovanie národnej hodnotiacej
komisie, ktorej cieľom bolo určenie celkového víťaza, 2. a 3. miesta a víťazov
jednotlivých kategórií - Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako
klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako
záhrada. Titul „Dedina roka 2015“ získala obec Spišský Hrhov z okresu Levoča.
Nadobudla tak právo reprezentovať našu krajinu v rámci európskej súťaže v nasledujúcom
roku. Na základe výsledkov záverečného rokovania ocenenie „Dedina ako maľovaná“
v tomto ročníku nebolo udelené, mimoriadnu cenu za výnimočnú aktivizáciu ľudského
potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej katastrofe získala obec Píla (okres
Pezinok) a u verejnosti si prostredníctvom internetového hlasovania prvenstvo vybojovala
obec Tuchyňa (okres Ilava). Z rokovania vzišlo i niekoľko pripomienok a odporúčaní pre
ďalšie ročníky súťaže napr. zabezpečiť väčšiu kooperáciu pri práci výjazdovej skupiny,
spätnú väzbu súťažiacim obciam, zúčastňovať sa podľa možností na hodnotení čo
najväčšieho počtu obcí pre zabezpečenie jednotného hodnotiaceho postupu.
 Dni vidieka v Národnej rade SR (25. 06. 2015, Bratislava - Národná rada SR) - 15.
ročník tohto podujatia sa niesol v znamení myšlienky „Plánujme spoločne náš život na
vidieku“ a bolo venované problematike rozvoja života na vidieku, jeho potrebám
a problémom a možnostiam ich riešenia. Slávnostného otvorenia a prehliadky sa zúčastnil
i zástupca ARVI. V rámci programu získala svoj priestor na prezentáciu Kampaň
Európskeho vidieckeho parlamentu 2015, Národný projekt sociálnej ekonomiky pre
vidiek; aktivity predstavilo Seniorské informačné centrum, Integrovaná sieť regionálnych
rozvojových agentúr, Detvianska umelecká kolónia i Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre s projektom Vidiecka univerzita tretieho veku a pod. Zároveň bol
odprezentovaný projekt zelenej a sociálnej politiky v programovom období 2014 - 2020
a podpísaná zmluva v sieti VIPA SK s novými partnermi, ktorá podujatie, uskutočnené
v dňoch 25. 06. - 30. 06. 2015, zorganizovala pod záštitou predsedu NR SR Petra
Pellegriniho v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Užívatelia celej aktivity: vidiecke obyvateľstvo (obce, VSP, MAS, aktéri rozvoja vidieka),
poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej
a lesnej prvovýroby, MSP vo vidieckych oblastiach, zahraniční partneri.
Výstupy: Zrealizovaných 35 pracovných stretnutí a účasť na 4 konferenciách/odborných
podujatiach zameraných na rozvoj vidieka. Správy zo služobných ciest a Výstupy pracovných
skupín.
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6.4 SPOLUPRÁCA NA ÚROVNI LOKÁLNYCH PARTNERSTIEV
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2015: Cieľom rozpočtovej požiadavky je zabezpečiť
zdroje na pokrytie výdavkov spojených s realizáciou úloh pre Opatrenie 5.2 Národná sieť
rozvoja vidieka, ktoré sú nerefundovateľné z EPFRV v programovom období rokov 2007 2013. Ide o DPH na úlohy NSRV SR, ktoré boli zadefinované v programovom období 2007 –
2013 a ktoré budú ešte realizované v roku 2015.
Nakoľko začatie činnosti regionálnych antén NSRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020
je naplánované od 01. 01.2016 resp. na 1. štvrťrok 2016, aktivity Ročného pracovného
programu NSRV bude zabezpečovať len Centrálna jednotka NSRV SR.
Plnenie: Rozpočtová požiadavka riešila daň z pridanej hodnoty, ktorá je neoprávneným
nákladom Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR), a preto nemohla byť hradená
z prostriedkov vyčlenených pre NSRV SR z opatrenia 5.2 PRV SR 2007 – 2013. ARVI
využila finančné prostriedky na úhradu skutočných výdavkov DPH NSRV SR za obdobie
január až september 2015.
Stručná charakteristika NSRV SR: Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 2020 určil ako centrálnu jednotku NSRV Agentúru pre rozvoj vidieka sídliacu v Nitre, ktorá
je príspevkovou organizáciou MPRV SR. Z dôvodu, že činnosť regionálnych pracovísk
NSRV SR pre programové obdobie 2007 - 2013 bola ukončená 31. 12. 2014, v roku 2015
všetky činnosti NSRV SR vykonávala a zabezpečovala len Centrálna jednotka NSRV SR.
V roku 2015 realizovala NSRV SR svoje aktivity za programové obdobie 2007 - 2013 na
základe Ročného pracovného programu NSRV SR na rok 2015, ktorý bol členmi
Rozhodovacieho výboru pre operácie Technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2007
- 2013 schválený v decembri 2014. V Ročnom pracovnom programe NSRV SR boli
schválené aktivity realizované na centrálnej úrovni. Tieto aktivity boli rozdelené do štyroch
základných kategórií uvedených v Tabuľke 10.
Tabuľka 10 Popis aktivít uvedených v Ročnom pracovnom programe NSRV SR pre rok 2015 pre
programové obdobie 2007 - 2013
Kategória aktivít
1. Zber a poskytovanie

informácií

2. Vzdelávacie a informačné

aktivity

3. Národná a nadnárodná

spolupráca
 Národná a nadnárodná
spolupráca na centrálnej

Stručný popis
Zber informácií potrebných k hodnoteniu Programu a
o príkladoch dobrej praxe, zber podkladov pre vydávanie
tlačovín a Spravodajcu NSRV, vypracovanie analýz
a prieskumov na základe požiadaviek RO, resp. ENRD.
Vzdelávacie a informačné aktivity na centrálnej úrovni podujatia a aktivity zamerané na informovanie o priebehu
implementácie PRV SR 2007 - 2013, prezentáciu činnosti
NSRV, členov NSRV, na podporu prenosu informácií
o budúcnosti SPP a rozvoja vidieka na Slovensku a v EÚ,
realizácia analýz a zberu údajov o rozvoji vidieka so
zameraním na nové programové obdobie.
Odborné exkurzie organizované Centrálnou jednotkou
NSRV do členských krajín EÚ pre beneficientov PRV SR
2007 - 2013, zástupcov MAS, zástupcov verejnosúkromných partnerstiev pracujúcich na princípoch prístupu
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úrovni

Leader, členov NSRV zamerané na témy PRV SR 20072013 a nadväzovanie nadnárodnej spolupráce.
Účasť pracovníkov Centrálnej jednotky NSRV na
podujatiach organizovaných za účelom nadväzovania
spolupráce medzi národnými vidieckymi sieťami iných
členských štátov EÚ.

 Účasť na zasadnutiach
Európskej siete rozvoja
vidieka a podujatiach
národných sietí rozvoja
vidieka
 Účasť na medzinárodných
konferenciách

Výdavky spojené s účasťou na zasadnutiach Európskej siete
rozvoja vidieka, koordinačného výboru Európskej siete
rozvoja vidieka, podvýboru pre LEADER, stretnutiach
a podujatiach národných sietí rozvoja vidieka.

 Stretnutia tímu

Stretnutia pracovníkov Centrálnej jednotky NSRV SR.

Účasť na medzinárodných konferenciách zameraných na
problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

4. Propagácia

 Údržba web stránky

Údržba a aktualizácia web stránky.

 Propagačné predmety

Príprava a výroba propagačných predmetov NSRV.

 Účasť na výstavách

Zabezpečenie propagácie NSRV a Programu rozvoja vidieka
SR 2007 - 2013 na výstavách zameraných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výdavky spojené so
zabezpečením expozície a účasťou na výstave.
Výstavy,
jarmoky,
festivaly
zamerané
na
poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, udržiavanie tradícií,
regionálne produkty – účasť, organizácia, propagácia SR.
Účasť
NSRV
na
výstavách
zameraných
na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v členských štátoch EÚ.

 Tlačoviny

Príprava obsahovej náplne Spravodajcu NSRV, tlač 4 čísel
Spravodajcu/rok. Príprava a tlač informačných materiálov
k implementácii PRV SR 2007 - 2013.

 Propagácia prostredníctvom
médií (rozhlas, TV, tlač,
audiovizuálne nosiče)

Príprava, vysielanie, uverejnenie príspevkov z činnosti
NSRV, prezentácia príkladov dobrej praxe z implementácie
PRV SR 2007 - 2013.

Ďalšou úlohou NSRV SR bolo sieťovanie prostredníctvom členstva v Národnej sieti rozvoja
vidieka SR, kde cieľovou skupinou sú beneficienti PRV SR 2007 - 2013 a PRV SR 2014 2020, profesionálne a záujmové zväzy, združenia, komory, iné organizácie, ktoré nie sú
priamymi beneficientmi PRV SR, ale združujú beneficientov na miestnej, regionálnej a
národnej úrovni. Členstvo je bezplatné a otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a
zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci PRV SR 2014 - 2020.
Registrovaným členom sú zasielané informácie o pripravovaných podujatiach, aktualitách v
činnosti NSRV SR prostredníctvom časopisu Spravodajca NSRV, emailovou komunikáciou
alebo nepriamo prostredníctvom webovej stránky NSRV SR. Do 31. 12. 2015 sa za člena
NSRV SR prihlásilo 1 765 členov.
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Užívatelia celej aktivity: vidiecke obyvateľstvo (obce, VSP, MAS, aktéri rozvoja vidieka),
poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a
lesnej prvovýroby, MSP vo vidieckych oblastiach, členovia NSRV SR.
Výstup: zrealizované aktivity Národnou sieťou rozvoja vidieka SR v roku 2015 (január september 2015). Podrobný popis plnenia aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR je uvedený
vo Výročnej správe o implementácii Opatrenia 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka za rok 2015,
ktorá tvorí Prílohu 1 tejto správy.
Rozpočet: pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 4 178,00 €. Finančné prostriedky, ktoré
pokrývali DPH aktivít NSRV SR boli čerpané v súlade s rozpočtom vo výške 3 128,63 €.
6.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA
V SR (NSRV SR) NA OBDOBIE 2014 - 2020
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2015: Rozpočtová požiadavka rieši prípravné práce na
zabezpečenie fungovania Národnej siete rozvoja vidieka SR v programovom období 2014
- 2020.
Plnenie: Rozpočtová požiadavka riešila činnosti súvisiace so zabezpečením fungovania
Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) v období január - december 2015.
Stručná charakteristika NSRV SR: V súlade s čl. 12 vykonávacieho nariadenia Komisie
(EÚ) č. 808/2014 zabezpečí Slovenská republika zriadenie a prevádzku národnej vidieckej
siete v rámci technickej pomoci PRV do 12 mesiacov od schválenia PRV SR 2014 - 2020.
Riadiaci orgán pre PRV SR 2014 - 2020 určil ako centrálnu jednotku NSRV Agentúru pre
rozvoj vidieka sídliacu v Nitre, ktorá je príspevkovou organizáciou MPRV SR. Okrem
centrálnej jednotky bude úlohy NSRV vykonávať 8 decentralizovaných jednotiek siete
NSRV/regionálne antény. Tieto budú vybrané na základe predložených projektových
zámerov v súlade s definovanými kritériami a princípmi uvedenými vo výzve a
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou im bude pridelený štatút regionálnej antény.
Povinnosťou vybraných subjektov bude okrem iného zabezpečenie kontinuity činností
NSRV z obdobia 2007 - 2013. V podmienkach SR bude Centrálna jednotka NSRV SR
podliehať priamej koordinácii Riadiaceho orgánu, aby sa docielila účinnejšia spolupráca
Riadiaceho orgánu s centrálnou jednotkou a následne jednotlivými regionálnymi
anténami.
Cieľom úlohy bolo zriadenie Centrálnej jednotky NSRV a príprava dokumentácie
súvisiacej s implementáciou opatrenia M20: Technická pomoc. Výsledkom spolupráce
s MPRV SR bolo vypracovanie Metodického pokynu (MP) pre vykonávanie činností
Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka
SR. Daný dokument je záväzný pre Centrálnu jednotku Národnej siete rozvoja vidieka SR
a Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR. Jeho obsahom sú pravidlá
kalkulácie výdavkov na aktivity a ich predloženia, oprávnenosť výdavkov účastníkov
aktivít - výdavky na stravné, dopravu a ubytovanie účastníkov aktivít, pravidlá upravujúce
limity počtu účastníkov vzdelávacích aktivít a aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce
(exkurzie), oprávnenosť výdavkov koordinátorov na aktivitách, na ktorých sa zúčastňujú
ako účastníci, spôsob vykazovania realizácie aktivít a vzory tlačív. Dopĺňa spôsob
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prijímania ŽoNFP, popis oprávnených výdavkov a činností implementovaných v rámci
PRV SR 2014 -2020, ktoré sú stanovené v Metodickom pokyne pre
žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014 - 2020 pre Národnú sieť
rozvoja vidieka.
Výstup: bola zriadená Centrálna jednotka NSRV a pripravená dokumentácia súvisiaca
s implementáciou opatrenia M20: Technická pomoc, konkrétne Metodický pokyn pre
vykonávanie činností Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálnych antén Národnej siete
rozvoja vidieka SR.
Rozpočet: pre danú úlohu bol plánovaný vo výške 24 946,00 €. Finančné prostriedky boli
čerpané v súlade s rozpočtom vo výške 24 946,00 €.
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7 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU A
HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavným cieľom pre rok 2015 bola informovanosť, poradenstvo a podpora spolupráce na
národnej a nadnárodnej úrovni v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, propagácia
podnikateľov na vidieku, združení, obcí a MAS.
Poradenstvo v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 bolo zamerané najmä na:
Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku
Opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie 16: Spolupráca
Opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Plnenie zadaných a naplánovaných aktivít a s nimi súvisiace činnosti ARVI realizovala podľa
podpísaného Kontraktu č. 454/2014-610/MPRV SR na realizáciu úloh v oblasti rozvoja
vidieka s ústredným orgánom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a podľa požiadaviek zriaďovateľa, rezortných a mimorezortných organizácií a širokej
verejnosti.
Financovanie jednotlivých aktivít bolo zabezpečované prostredníctvom viaczdrojového
financovania:
1. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly zriaďovateľa
(Kontrakt)
2. Finančné prostriedky z mimorozpočtových aktivít
3. Finančné prostriedky z technickej pomoci PRV SR 2007 – 2013 (do 09/2015)
4. Finančné prostriedky z technickej pomoci PRV SR 2014 – 2020 (od 09/2015)
Užívateľmi boli fyzické a právnické osoby (firmy, obce a ich združenia, VSP, MAS)
s oficiálne zaregistrovaným sídlom resp. bydliskom na území SR. Cieľovou skupinou činnosti
Agentúry pre rozvoj vidieka v roku 2015 boli najmä poľnohospodári, MAS, VSP a obce.
Ďalej tí užívatelia, ktorí mohli šíriť a multiplikovať informácie pre užívateľov PRV SR 2007 2013 a PRV SR 2014 - 2020, 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 možno špecifikovať nasledovne:
1. Aktivity zamerané na PRV SR 2007 - 2013 a PRV SR 2014 - 2020: odberatelia
informácií boli predovšetkým VSP, MAS, podnikatelia na vidieku – poľnohospodári
a podnikatelia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, obce, regionálne združenia,
mimovládne združenia a ďalší.
2. Aktivity spojené s propagáciou (ide o propagáciu rozvoja vidieka prostredníctvom
výstav): podnikatelia v cestovnom ruchu, poľnohospodári, malí podnikatelia,
remeselníci, MAS, VSP a obce.
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Hodnotenie aktivít Agentúry pre rozvoj vidieka v tomto roku potvrdzuje jej celospoločenský
význam:
 v rámci
informovania
v oblasti
poľnohospodárstva,
diverzifikácie
poľnohospodárskych činností, možností rozvoja malého a stredného podnikania na
vidieku a vidieckeho cestovného ruchu prostredníctvom fondov EÚ, najmä Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.
 v osvete, v poradenstve pri vypracovávaní a implementácii projektov v oblasti rozvoja
vidieka.
 v oblasti nadviazania kontaktov so zahraničnými partnermi a v cezhraničnej
spolupráci.
V roku 2016 Agentúra pre rozvoj vidieka bude pokračovať v aktivitách z roka 2015. Svoju
činnosť bude zameriavať najmä na implementáciu Národnej siete rozvoja vidieka SR v
programovom období 2014 - 2020 vrátane koordinácie činností CJ a RA NSRV SR, na
rozšírenie aktivít zameraných na podporu rozvoja ekonomických aktivít na vidieku, na
sústavné šírenie aktuálnych informácií a poskytovanie poradenstva. Pre úspešnú
realizáciu uvedených činností bude nevyhnutná účasť na pracovných stretnutiach, odborných
podujatiach, konferenciách a pod. s cieľom získania čo najväčšieho množstva kvalitných
informácií, ktoré budú ďalej šírené medzi potenciálnych beneficientov pre účely hodnotnej
prípravy ich projektových zámerov a na prenos informácií „zdola nahor“ a „zhora nadol“.
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Príloha 1 Výročná správa o implementácii Opatrenia 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka za rok 2015
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