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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:

34075381

DIČ:

2021196210

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. Lenka Mikulová

Zamestnanci organizácie k 31. 12. 2016:


Ing. Lenka Mikulová – riaditeľka, manažérka 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 SR, zástupca riaditeľa



Janka Bohumelová - referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka



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



Ing. Simona Radecká - manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR



Mgr. Michaela Töröková - koordinátor pre Miestne akčné skupiny



Ing. Dárius Soboňa – Referent pre EIP



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

Počas roka 2016 nastali v organizácii po personálnej stránke výrazné zmeny. Dané
skutočnosti sú uvedené v kapitole 5.3 Personálna činnosť.
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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 vyše 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 2014 - 2020
 zúčastňovanie sa a organizácia výstav zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni.
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,
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
3
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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 jednotky NSRV SR, ktorej hostiteľským orgánom pre obdobie
implementácie PRV SR 2014 - 2020 je ARVI.

4

Správa o činnosti za rok 2016



podporu trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja na vidieku –
najmä podpora rozvoja malého podnikania na vidieku.



stále šírenie informácií a poskytovanie poradenstva.



prehlbovanie povedomia širokej verejnosti o problematike EIP.



podporu národnej a nadnárodnej spolupráce.



užšiu spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami pre programové obdobie 2014 - 2020.

5
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KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE

3

Agentúra pre rozvoj vidieka mala v roku 2016 uzatvorený Kontrakt č. 635/2015-610/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.

2.

3.

Názov úlohy
Poradenstvo k implementácii opatrení
PRV SR 2014 – 2020 zamerané na
nasledovné opatrenia:
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
Účasť na domácich a medzinárodných
výstavách zameraných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Podpora spolupráce na národnej a
nadnárodnej úrovni, vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných
pracovných stretnutiach, konferenciách a
seminároch
Spolu

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

35 596,00

0,00

35 596,00

35 596,00

0,00

35 596,00

35 618,00

0,00

35 618,00

106 810,00

0,00

106 810,00

Dňa 25. 05. 2016 pristúpilo MPRV SR k úprave záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu,
kedy rozpočtovým opatrením č. 59/2016 zvýšilo rozpočet ARVI o sumu 3 888,00 €. Išlo
o finančné prostriedky súvisiace so zvýšením platových taríf zamestnancov pri výkone prác
vo verejnom záujme o 4 % od 01. 01. 2016 vrátane prostriedkov na poistné a príspevky do
poisťovní. Uvedeným rozpočtovým opatrením bola stanovená celková hodnota účelových
činností vo výške 110 698,00 € (Tabuľka 2).
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Tabuľka 2 Úlohy vyplývajúce z prvého rozpočtového opatrenia
Číslo
úlohy
1.

2.

3.

Názov úlohy
Poradenstvo k implementácii opatrení
PRV SR 2014 – 2020 zamerané na
nasledovné opatrenia:
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
Účasť na domácich a medzinárodných
výstavách zameraných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Podpora spolupráce na národnej a
nadnárodnej úrovni, vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných
pracovných stretnutiach, konferenciách a
seminároch
Spolu

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

39 484,00

0,00

39 484,00

35 596,00

0,00

35 596,00

35 618,00

0,00

35 618,00

110 698,00

0,00

110 698,00

Skutočné čerpanie rozpočtu bolo vo výške 110 691,96 €. 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.
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4 ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
4.1 PRÍJMY ARVI V ROKU 2016
Celkové príjmy Agentúry pre rozvoj vidieka boli v roku 2016 vo výške 230 432,34 €.
Uvedené príjmy boli tvorené:


príjmom za bežný transfer štátneho rozpočtu v sume 110 698,00 €,

 príjmom za Národnú sieť rozvoja vidieka SR v sume 119 734,34 €,


príjmom za mimorozpočtovú činnosť v sume 0,00 €,



príjmom z podnikateľskej činnosti v sume 0,00 €.

Príjmy Národnej siete rozvoja vidieka SR tvorili refundované Žiadosti o platbu (ŽoP) za
prevádzkové náklady za obdobie 8 - 12/2015; 1 – 7/2016 v sume 119 734,34 € z MPRV SR
na bankový účet Národnej siete rozvoja vidieka SR.
Žiadosť o platbu č. 2 za aktivity (za obdobie 8 - 12/2015; 1 – 7/2016) prešla procesom
administratívnej kontroly a kontroly na mieste, k 31. 12. 2016 nedošlo k jej refundácii.
Žiadosť o platbu č. 3 za prevádzkové náklady a aktivity (za obdobie 8 - 9/2016) a Žiadosť
o platbu č. 4 za prevádzkové náklady a aktivity (za obdobie 10/2016) prešla administratívnou
kontrolou, do 31. 12. 2016 však nebola vykonaná kontrola na mieste.
Agentúra pre rozvoj vidieka eviduje v účtovníctve v roku 2016 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 a v sume 150 000,00 €, ktorú obdržala v roku 2016.
Príjem z podnikateľskej činnosti Agentúra pre rozvoj vidieka v roku 2016 nevykázala.
4.2 VÝDAVKY ARVI V ROKU 2016
Celkové prostriedky štátneho rozpočtu boli v roku 2016 čerpané vo výške 110 691,96 €.
Nevyčerpané zdroje boli vo výške 6,04 €.
Výdavky NSRV SR boli v roku 2016 čerpané vo výške 288 910,28 €. Výdavky boli
realizované z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci pre NSRV SR.
Z mimorozpočtovej činnosti boli výdavky čerpané na bankové poplatky za vedenie účtov
v Štátnej pokladnici.
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 2016
Celkový hospodársky výsledok Agentúry pre rozvoj vidieka v roku 2016 je strata vo výške
8
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3 004,02 €. Strata je dôsledkom toho, že zo štyroch žiadostí o platbu (ŽoP) predložených v
roku 2016, bola do 31. 12. 2016 preplatená iba jedna ŽoP č. 1 a uvedené náklady neboli do
31. 12. 2016 refundované, preto ARVI musela požiadať o ďalšiu finančnú výpomoc MPRV
SR.
Prvá ŽoP (č. 1) bola predložená na MPRV SR 20. 09. 2016, pretože Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu „Zabezpečenie aktivít
akčného plánu a prevádzky siete“ pre programové obdobie 2014 – 2020 bola podpísaná 16.
06. 2016 a bez podpísanej zmluvy nebolo možné predkladať ŽoP na kontrolu MPRV SR. V
priebehu mesiacov júl – september 2016 prebiehal proces nastavenia informačného systému
AGIS, prostredníctvom ktorého sa realizuje refundácia ŽoP. IS AGIS bol spustený v polovici
4Q 2016 a na základe danej skutočnosti boli finančné prostriedky prvej ŽoP pripísané na
bankový účet Národnej siete rozvoja vidieka SR dňa 12. 12. 2016. Prehľad hospodárskeho
výsledku ARVI z pohľadu nákladov a výnosov je uvedený v Tabuľke 4.
Tabuľka 3 Náklady a výnosy ARVI v roku 2016
Náklady vo výkaze ziskov a strát
Spotreba materiálu

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

8 271,90

0,00

8 271,90

185,77

0,00

185,77

1 943,97

0,00

1 943,97

124,47

0,00

124,47

Ostatné služby

178 908,91

0,00

178 908,91

Mzdové náklady

147 399,77

0,00

147 399,77

Zákonné sociálne poistenie

52 010,76

0,00

52 010,76

Zákonné sociálne náklady

9 815,57

0,00

9 815,57

55,68

0,00

55,68

Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

1,16

1,16

177,44

0,00

177,44

33,05

0,00

33,05

1 218,00

0,00

1 218,00

Náklady spolu

400 146,45

0,00

400 145,29

Výnosy

397 142,43

0,00

397 142,43

-3 004,02

0,00

-3 004,02

0,00

0,00

0,00

-3 004,02

0,00

-3 004,02

Ostatné finančné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku

Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná daň z príjmu
Hospodársky výsledok po zdanení

9
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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. Lenka Mikulová, riaditeľka a v čase jeho neprítomnosti Mgr. Vladimíra
Gudábová ako zástupca riaditeľky.
Činnosť Agentúry pre rozvoj vidieka bola ku koncu roka 2016 zabezpečovaná desiatimi
zamestnancami:
Riaditeľka
□ 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 pre rozvoj 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.
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.
□ 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.
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□ 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 spravodajskú
činnosť.
□ Zúčastňuje sa zahraničných pracovných ciest 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.
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.
□ 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.
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□ 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 webovej stránky NSRV SR (www.nsrv.sk).
□ Vykonáva kontrolu pokladne.
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.
□ 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.
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□ Pripravuje podklady na vypracovanie plánu činnosti v oblasti vzdelávania na príslušný
rok.
□ Zúčastňuje sa zahraničných pracovných ciest 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.
Manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR
□ Pripravuje a realizuje aktivity Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR
v súlade s Ročným pracovným programom Národnej siete rozvoja vidieka SR. Ide
hlavne o vzdelávacie a informačné aktivity, konferencie, exkurzie, výstavy a iné
podujatia zamerané na problematiku rozvoja vidieka.
□ Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
PRV SR 2014 – 2020 a politiku súdržnosti.
□ Zabezpečuje služby verejného obstarávateľa pre zákazky organizácie v súlade s
platnou Smernicou o verejnom obstarávaní vydanou MPRV SR a Metodickým
pokynom pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014 - 2020
pre Národnú sieť rozvoja vidieka, ktoré upravujú postupy pre verejné obstarávanie
realizované Agentúrou pre rozvoj vidieka.
□ Realizuje proces verejného obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou.
□ Vykonáva práce spojené so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
□ Zodpovedá za zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.
□ Zabezpečuje komunikáciu, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o verejnom
obstarávaní organizácie.
□ Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy.
□ Zúčastňuje sa zahraničných pracovných ciest organizovaných NSRV SR alebo inými
partnerskými organizáciami.
□ Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
□ Realizuje preklady 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.
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 miestne akčné skupiny
(MAS) a verejno-súkromné partnerstvá (VSP). Ide hlavne o vzdelávacie a informačné
aktivity, konferencie, exkurzie, výstavy a iné podujatia zamerané na problematiku
rozvoja vidieka. Vykonáva činnosti spojené s realizáciou aktivity ako je facilitácia,
lektorovanie.
□ Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2020, CLLD, LEADER a politiku súdržnosti.
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□ Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na opatrenie 19 Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020, VSP a MAS.
□ Zabezpečuje komunikáciu, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o MAS a
VSP.
□ Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy
zamerané na propagáciu Programu rozvoja vidieka SR.
□ Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
□ Zúčastňuje sa zahraničných pracovných ciest organizovaných NSRV SR, Európskou
sieťou pre rozvoj vidieka, národnými vidieckymi sieťami jednotlivých krajín EÚ 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 v oblasti vzťahov k verejnosti, publicistickú činnosť a spravodajskú
činnosť vo vymedzenej oblasti.
Referent pre EIP
□ Pripravuje a realizuje aktivity spojené s Programom rozvoja vidieka SR v rámci
bežného kontraktu ARVI a plánu NSRV SR zamerané na EIP.
□ Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na
opatrenie 16 Spolupráca PRV SR 2014 – 2020, EIP a politiku súdržnosti.
□ Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na opatrenie 16 Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020 a EIP.
□ Zabezpečuje komunikáciu, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o EIP.
□ Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy
zamerané na propagáciu Programu rozvoja vidieka SR.
□ Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti.
□ Zúčastňuje sa zahraničných pracovných ciest organizovaných NSRV SR, Európskou
sieťou pre rozvoj vidieka, Sieťou EIP-AGRI 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 v oblasti vzťahov k verejnosti, publicistickú činnosť a spravodajskú
činnosť vo vymedzenej oblasti.
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.
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□ 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 zahraničných pracovných ciest 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.
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5.2 ORGANIZAČNÁ SCHÉMA AGENTÚRY PRE ROZVOJ VIDIEKA K 31. 12. 2016
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
5. Referent pre EIP



Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj



Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj



Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj



Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj



Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj



Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj



Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj



Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj



Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR nie sú podriadenými organizáciami
ARVI. Spolupráca s nimi je založená na základe Zmlúv o poskytovaní nenávratného
finančného príspevku, ktoré uzatvorili organizácie zastrešujúce regionálne antény s MPRV SR.
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5.3 PERSONÁLNA ČINNOSŤ
V roku 2016 sa organizácia personálne výrazne zmenila. Dňa 21. 06. 2016 bola menovaná
riaditeľkou ARVI Ing. Lenka Mikulová. Ing. Vladimír Vnuk v období od 21. 06. 2016 do 05.
07. 2016 vykonával funkciu Výkonného manažéra NSRV SR, následne 05. 07. 2016 ukončil
pracovný pomer dohodou v zmysle § 60 ZP.
Dňa 15. 08. 2016 nastúpil na pozíciu Referenta pre EIP Mgr. Dárius Soboňa. Predmetná
pozícia bola vytvorená na základe požiadavky MPRV SR zaoberať sa oblasťou EIP.
V mesiaci september 2016 ukončili pracovný pomer dohodu podľa § 60 ZP Mgr. Lenka
Lacinová (26. 09. 2016) a Ing. Karin Balážiová (30. 09. 2016). Pracovná pozícia
Koordinátora pre Miestne akčné skupiny bola 20. 09. 2016 obsadená Ing. Michaelou
Törökovou a pracovná pozícia Manažéra kancelárie NSRV SR bola od 01. 12. 2016 obsadená
Ing. Simonou Radeckou.
Fyzický stav k 31. 12. 2016 bol 10 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Z uvedeného
počtu bolo 8 žien, čo predstavovalo 80,00 % z celkového počtu zamestnancov.
Tabuľka 4 Stav zamestnancov pracujúcich na jednotlivých úsekoch k 31. 12. 2016
Oddelenie/úsek

Muži

Ženy

Počet zamestnancov

%

Útvar riaditeľa

0

1

1

10,00

Ekonomické oddelenie

0

1

1

10,00

Oddelenie rozvoja vidieka

2

3

5

50,00

Oddelenie NSRV SR

0

3

3

30,00

Spolu

2

8

10

100,00

Priemerný vek zamestnancov Agentúry pre rozvoj vidieka k 31. 12. 2016 bol 34,80 rokov.
Z toho priemerný vek žien bol 35,38 rokov (Tabuľka 5).
Tabuľka 5 Veková štruktúra zamestnancov ARVI k 31. 12. 2016
Muži

Ženy

Počet zamestnancov

%

do 25 r.

0

0

0

-

25 – 30 r.

1

2

3

30,00

31 – 40 r.

1

4

5

50,00

41 – 50 r.

0

1

1

10,00

51 a viac r.

0

1

1

10,00

Spolu

2

8

10

100,00

Rozsah rokov

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016 tvorí podiel pracovníkov ARVI
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a III. stupňa spolu 90,00 % (Tabuľka 6).
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Tabuľka 6 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016
Dosiahnuté vzdelanie

Muži

Ženy

Počet zamestnancov

%

ÚSV

0

1

1

10,00

VŠ I. stupňa

0

0

0

-

VŠ II. stupňa

1

6

7

70,00

VŠ III. stupňa

1

1

2

20,00

Spolu

2

8

10

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 2016 ARVI podporovala vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti BOZP a PO,
verejného obstarávania, komunikácie v anglickom jazyku, 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 995,00 € (Tabuľka 7).
Vzdelávacie aktivity realizované MPRV SR boli pre zamestnancov ARVI poskytované
bezplatne.
Tabuľka 7 Zoznam aktivít v oblasti vzdelávania zamestnancov
Názov

Dátum

Miesto

Seminár "Príprava nových
registratúrnych poriadkov"

11. 03. 2016

Bratislava

Školenie "Register
priestorových informácií"

09. 05. 2016

BOZP – cvičenie
protipožiarneho poplachu

Zamestnanec

€

Ing. Peter Košťál, PhD.

0,00

Nitra

Ing. Peter Košťál, PhD. a
Ing. Gogorová

0,00

15. 06. 2016

Nitra

všetci zamestnanci ARVI

0,00

Interné školenie
k Registratúrnemu poriadku

28. 06. 2016

Nitra

všetci zamestnanci ARVI

0,00

Kurz anglického jazyka

07 - 12/2016

Nitra

Ing. Lenka Mikulová

836,00

29. - 30. 11.
2016

Bratislava

Mgr. Dárius Soboňa

159,00

01. - 02. 12.
2016

Sielnica

Ing. Lenka Mikulová

0,00

Základný kurz k verejnému
obstarávaniu a nový
protischránkový zákon vo
verejnom obstarávaní
Školenie k problematike
užívania drog v kontexte
protidrogovej politiky

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, získavanie 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 2016 bola poradenstvo, poskytovanie informácií a podpora
spolupráce na lokálnej, národnej a nadnárodnej úrovni v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020.
6.1 PORADENSTVO K IMPLEMENTÁCII OPATRENÍ PRV SR 2014 - 2020
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2016 - ukončená v stanovenom termíne.
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2016:
Rozpočtová požiadavka rieši poradenstvo vo vidieckom priestore, ktoré je zamerané na
zlepšenie pripravenosti SR na realizáciu programu rozvoja vidieka 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: M04 - Investície do
hmotného majetku, M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, M16 - Spolupráca, M19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.
Cieľom úlohy je zlepšiť informovanosť a zabezpečiť prenos informácií o implementácii PRV
SR 2014 - 2020 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.
Plnenie: pracovníci ARVI poskytovali poradenstvo pre rôznu klientelu prostredníctvom
elektronickej komunikácie, telefonického rozhovoru alebo osobne v kancelárskych
priestoroch ARVI, prípadne počas realizácie aktivít. Poradenstvo bolo zamerané
predovšetkým na problematiku Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pričom prevažná
väčšina poskytnutých poradenstiev súvisela s témou podnikania v živočíšnej a rastlinnej
výrobe s dôrazom najmä na realizáciu podnikateľských plánov mladých a malých farmárov.
Ďalšou oblasťou, v rámci ktorej boli často kladené otázky, bola aktuálna situácia v rámci
udelenia štatútov MAS a implementácie stratégií CLLD. Uvedené hlavné témy záujmu
prirodzene vychádzali z aktuálneho stavu a postupov riešenia jednotlivých výziev, ktoré boli
vyhlásené ešte v roku 2015 (č. 9/PRV/2015 pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov; č. 1MAS/PRV/2015 na predkladanie
projektových zámerov v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.2 – Podpora na
vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou) resp. boli
zrušené v roku 2016 (č. 18/PRV/2016 na predkladanie Žiadostí o schválenie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny pre
podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou). Poskytovanie poradenstva v týchto oblastiach je v súlade s hlavným
zameraním pôsobnosti ARVI.
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Beneficienti PRV sa zaujímali i o poslanie a aktivity NSRV SR, o ktorých boli informovaní
najmä počas účasti ARVI na výstavách a iných odborných podujatiach.
Výstup: poskytnutých 114 poradenstiev, v zložení uvedenom v Tabuľke 8.
Tabuľka 8 Prehľad poskytnutých poradenstiev v roku 2016
OPATRENIE PRV SR 2014 – 2020 RESP. ZAMERANIE PORADENSTVA

POČET PORADENSTIEV

M01: Prenos znalostí a informačné akcie

1

M02: Poradenské služby, služby pomoci pri riadení
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske
podniky

1

M04: Investície do hmotného majetku

7

M06: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

56

M07: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

12

M08: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti
lesov

4

M19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

16

Technická pomoc z iniciatívy členských štátov

4

PRV SR 2014 - 2020 (všeobecne)

13

SPOLU

114

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 2016 - ukončená v stanovenom termíne.
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2016: 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.
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Plnenie:
 Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2016 (18. 21. 08. 2016, pavilón M1, výstavisko Agrokomplex Nitra)
Priestor, vyhradený pre Agentúru pre rozvoj vidieka, tvoril významnú súčasť Expozície
Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorá sa v rámci výstaviska Agrokomplex nachádzala
v centrálnej časti pavilónu M2.
Agentúra pre rozvoj vidieka prezentovala svoju činnosť a jej výsledky v spoločnosti partnerov
z Českej republiky, konkrétne z Národní sítě Místních akčních skupin a Celostátní sítě pro
venkov. Taktiež poskytovala odborné poradenstvo k PRV SR 2014 - 2020, realizovala
pracovné stretnutia s odborníkmi z oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
a s návštevníkmi konzultovala odbornú problematiku, najmä možnosti zvýšenia kvality života
na vidieku a rozvoj podnikateľskej činnosti v oblasti poľnohospodárstva.
Cestu k stánku ARVI v rámci Expozície NSRV SR si počas konania výstavy našlo veľa
návštevníkov zo Slovenska i zo susedných krajín a vďaka svojej aktívnej práci odovzdala
cenné odborné informácie a zároveň získala ďalšie príležitosti pre rozvoj svojej činnosti.
 Medzinárodná výstava Země živitelka (25. 08. - 26. 08. 2016, výstavisko České
Budějovice, Česká republika)
Na agrosalóne Země živitelka, ktorý sa každoročne koná na výstavisku v Českých
Budějoviciach, mala svoje zastúpenie i Agentúra pre rozvoj vidieka. Informačný pult ARVI
bol v tesnej blízkosti prezentačných priestorov Ministerstva zemědělství ČR, pod ktorého
záštitou sa veľtrh uskutočnil. Mottom veľtrhu bola budúcnosť českého pôdohospodárstva
a českého vidieka, v znamení ktorého sa niesli i prezentácie jednotlivých pavilónov
zameraných na poľnohospodársku techniku, kvalitné české potraviny, poľovníctvo, rybárstvo,
záhradkárstvo a obnovu vidieka.
Počas dvoch úvodných dní ARVI poskytovala informácie o svojej činnosti a o zrealizovaných
aktivitách, o implementácii PRV SR 2014 - 2020, o vidieckej turistike v rámci slovenských
regiónov. Zároveň s českými partnermi diskutovala o problematike CLLD, EIP, projektoch
spolupráce a o príslušných opatreniach PRV na obdobie 2014 - 2020.
Účasť na medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu poskytla možnosti na úzku spoluprácu
medzi ARVI a MZe ČR, tak isto priniesla vzájomnú výmenu informácií k problematike
jednotlivých opatrení PRV na programové obdobie 2014 - 2020.
Výstupy: propagácia ARVI, Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 prostredníctvom
letákov. Poskytovanie informácií, konzultácií 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 2016 - ukončená v stanovenom termíne.
Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2016: 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 2016 orientovala svoje aktivity smerom k podpore spolupráce
s domácimi partnermi i z krajín Európskej únie (EÚ). V súvislosti s naplnením stanoveného
cieľa tejto úlohy sa ARVI v r. 2016 zúčastňovala pracovných stretnutí zameraných na
aktuálne programové obdobie 2014 – 2020 a nadviazala spoluprácu s viacerými
organizáciami z oblasti rozvoja vidieka.
 Programové obdobie 2014 - 2020 - ARVI sa zúčastňovala pracovných stretnutí
viažucich sa na témy aktuálneho programového obdobia (zabezpečenie financovania
činnosti, dokumentácia usmerňujúca proces riadenia a kontroly NFP z EPFRV, kontrakt
na nasledujúci kalendárny rok, medzirezortná spolupráca apod.). Ich usporiadateľom bolo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a
iné subjekty. Išlo najmä o pracovné stretnutia, rokovania, zasadnutia a účasti na
seminároch, konferenciách a ďalších odborných podujatiach:





Pracovné rokovanie o možnej spolupráci v rámci organizácie informačnopropagačnej aktivity (15-krát)
Pracovné stretnutie k Metodickému pokynu pre žiadateľov/prijímateľov o
poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014 - 2020 (4-krát)
Pracovné stretnutie k fungovaniu ARVI a NSRV SR v programovom období 2014
- 2020 (4-krát)
Zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO (2-krát).

 Seminár „Klub mladých farmárov“ (02. 02. 2016 Nitra)
Zástupca ARVI sa zúčastnil seminára zameraného na problematiku farmárčenia s dôrazom na
realizáciu poľnohospodárskej činnosti mladými farmármi na území Slovenska. Seminár
zorganizovalo Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF a uskutočnil sa na
Agroinštitúte v Nitre. Účastníci získali informácie predovšetkým o podmienkach predaja
vlastných produktov i o využití podpory mladého farmára v súčasnosti a o zmenách
týkajúcich sa výzvy č. 9/PRV/2015 na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 6.1 Pomoc na
začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.
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 Medzinárodná vedecká konferencia AGROKONFERA (18. - 19. 02. 2016 Beladice)
Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na výmenu informácií a skúseností v oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a na získavanie relevantných informácií z oblasti
pracovnoprávnych vzťahov a obchodu.
Program prvého dňa konferencie pozostával z prednášok odborníkov v oblasti
poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, vinárstva apod., boli odprezentované príspevky MPRV
SR, NPPC, SPPK, SPU i zástupcu pôsobiaceho na Wageningen university v Holandsku a
odborníka z Českej republiky. Po každej prezentácii nasledovala diskusia a otázky
účastníkov.
V rámci druhého dňa konferencie sa konali rokovania v sekciách, kde sa analyzovala
problematika predostrená jednotlivými prezentáciami a viedla sa konštruktívna diskusia.
Medzi účastníkmi mali zastúpenie poľnohospodárske družstvá, akademická obec (SPU v
Nitre, UKF v Nitre, UMB v Banskej Bystrici), ARVI a ďalšie organizácie zaujímajúce sa o
oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. výstava cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo 2016 (13. - 14. 05. 2016
Trenčín)
Zástupcovia ARVI sa zúčastnili 5. výstavy cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo,
ktorá sa konala súbežne s výstavami Torty & svet pečenia, Chuť Slovenska a s trhom
ľudových umeleckých remesiel. ARVI sa prezentovala vlastným stánkom, v susedstve
slovenských MAS a návštevníkov informovala o svojej činnosti. Výstavy sa zúčastnili
nasledujúce MAS/VSP: Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, Naše Považie,
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy, Miestna akčná skupina Vršatec, Občianske
združenie Mikroregión Fatry v Turci, Občianske združenie Zlatá cesta, Občianske združenie
Stredný Liptov, OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, Miestna akčná skupina
Dudváh, OZ RADOŠINKA a Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a
Mikroregiónu Bošáčka. Prezentovali nielen úspešne zrealizované projekty ako výsledky ich
aktívnej činnosti, ale najmä krásy a rozmanitosti svojich území, oblasti bohaté na kultúrne
pamiatky, múzeá, pamiatky ľudovej architektúry, tradície a zvyky, potravinové a remeselné
produkty s regionálnou značkou garantujúcou ich kvalitu a jedinečnosť. Výstava prispela k
propagácii cestovného ruchu, kultúrnych podujatí, ľudových umeleckých remesiel a
cestovateľských možností v regiónoch Slovenska.
 Prvé európske farmárske trhy v Sládkovičove (14. 05. 2016 Sládkovičovo)
Aktivita bola zameraná na propagáciu kvality farmárskych produktov z rôznych regiónov
Slovenska i ďalších krajín, súčasťou ktorej bola prezentácia spojenú s ochutnávkou
gastronomických špecialít s multietnickým podtextom i vín z Maďarska, Čiech a Rakúska.
K dispozícii boli okrem ponuky slovenskej kuchyne i jedlá zo židovskej, maďarskej,
balkánskej či českej „dielne“. Dôležitou zložkou podujatia bol odborný program
pozostávajúci z prednášok na tému PRV SR 2014 - 2020 a LEADER. Multikultúrny program
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zahŕňal vystúpenia dychovej hudby, hudobných skupín a prezentácií ľudového umeleckého
remesla. Aktivita pomohla zviditeľniť výsledky práce regionálnych farmárov, remeselníkov
a vidieckych producentov potravín, čo pozitívne prispelo k dobrému menu nášho vidieka.
 Konferencia KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA (18. 05. 2016 Banská Bystrica)
Agentúra pre rozvoj vidieka sa zúčastnila odborného programu prvého dňa dvojdňovej
konferencie, ktorá bola zameraná na aktuálne otázky pretvárania krajiny, praktické riešenia
vhodných opatrení v krajine, zvyšovanie kvality krajinného prostredia a krajinnú architektúru.
Snahou podujatia bolo poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných projektových realizácií
snažiacich sa o zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, záchranu významných lokalít a
objektov. Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho
dohovoru o krajine na Slovensku a bola organizovaná ako sprievodné podujatie
Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2016.
 Konferencia k politike súdržnosti EÚ „Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti
a budúca perspektíva“ (15. 09. 2016 Bratislava)
Cieľom konferencie bolo zhodnotenie doterajších návrhov smerujúcich k zjednodušovaniu
politiky súdržnosti EÚ, ktoré by bolo prínosom pre orgány zodpovedné za jej implementáciu
i pre prijímateľov. Okrem zámeru zjednodušenia politiky súdržnosti EÚ v budúcom období sa
účastníci z krajín EÚ venovali problematike doterajšej podpory menej rozvinutých regiónov
z eurofondov a aktuálnej kohéznej politike s dôrazom na súčasné vzťahy medzi
hospodárskym riadením EÚ, politikou súdržnosti EÚ a príležitosťami ich ďalšieho vývoja.
V rámci úvodného dňa dvojdňovej konferencie, na ktorom bola prítomná i zástupkyňa ARVI,
odzneli príspevky zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho dvora
audítorov, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) i predstaviteľov z radov
štátnej správy a regionálnej samosprávy viacerých členských štátov EÚ. V rámci neho boli pri
príležitosti zahájenia Európskeho dňa spolupráce 2016 prezentované príklady úspešných
projektov zrealizovaných cez program spolupráce Interreg, čím sa vyzdvihol príspevok
programov spolupráce vo vzťahu k politike súdržnosti EÚ.
 Seminár „Vidiecka krajina, miesto, kde ľudia žijú, pracujú a oddychujú“ (12. 10.
2016 Hokovce)
Seminár zorganizovaný pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského zväzu vidieckej
turistiky a agroturistiky (SZVTA) sa uskutočnil v priestoroch konferenčného centra Kaštieľa
Hokovce. Jeho hlavným zameraním boli trendy rozvoja a smerovanie vidieckej turistiky
a agroturistiky na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie. Odborného programu
seminára sa zúčastnili členovia SZVTA, zástupcovia územnej samosprávy a organizácií
tretieho sektora z regiónov Slovenska, miestnych akčných skupín, ARVI, MPRV SR,
MDVRR SR, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, podnikatelia v oblasti vidieckeho
turizmu a predstavitelia ďalších subjektov. Vypočuli si prednášky na tému: PRV SR 2014 2020 s dôrazom na vidiecky cestovný ruch, aktuálnych trendov cestovného ruchu na
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Slovensku a v zahraničí, aktivít ARVI a NSRV SR so zameraním na agroturizmus
a inšpiráciou bola i prezentovaná myšlienka dovolenky vo vidieckom prostredí a požiadaviek
na kvalitu poskytovaných služieb na vidieku. Hodnotnou prezentáciou prispel i generálny
sekretár Európskeho združenia agroturistiky so sídlom v Štrasburgu, Klaus Ehrlich, ktorý
venoval pozornosť rozvoju vidieckej turistiky z pohľadu EÚ. V rámci diskusie k jednotlivým
príspevkom bolo konštatované, že je potrebná väčšia podpora malých podnikateľov vo
vidieckej turistike v rámci PRV SR 2014 - 2020, kvalitnejšia osveta medzi cieľovými
skupinami (napr. prostredníctvom turistického informačného systému, webových stránok,
blogov, multimediálnych aplikácií, informačno-propagačných kampaní apod.) v snahe
prehĺbiť záujem o dovolenku na slovenskom vidieku, pričom jedným z navrhovaných
spôsobom, ako to docieliť, je udeľovanie značky kvality poskytovaným službám v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu.
Program druhého dňa (ktorého sa ARVI už nezúčastnila) spestrila prehliadka miestneho
múzea a historických priestorov zrekonštruovaného kaštieľa a prezentácia regionálnych
produktov.
Užívatelia celej úlohy: vidiecke obyvateľstvo (obce, VSP, MAS, aktéri rozvoja vidieka),
poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej
a lesnej prvovýroby, MSP vo vidieckych oblastiach.
Výstupy: Zrealizovaných 25 pracovných stretnutí a účasť na 7 konferenciách/seminároch resp.
odborných podujatiach zameraných na rozvoj vidieka. Správy zo služobných ciest a zápisnice zo
zasadnutí príp. súvisiaca emailová komunikácia.
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7 ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE V ROKU 2016 A HLAVNÉ
SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavným cieľom pre rok 2016 bolo poradenstvo, poskytovanie informácií a podpora
spolupráce na lokálnej, národnej a nadnárodnej úrovni v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020.
Poradenstvo v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 bolo zamerané najmä na:
 M04 - Investície do hmotného majetku
 M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
 M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
 M16 - Spolupráca
 M19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.
Plnenie zadaných a naplánovaných aktivít a s nimi súvisiace činnosti ARVI realizovala podľa
podpísaného Kontraktu č. 635/2015-610/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:
 Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly zriaďovateľa
(Kontrakt MPRV SR a ARVI)
 Finančné prostriedky z Technickej pomoci PRV SR 2014 – 2020.
Cieľovou skupinou užívateľov činnosti Agentúry pre rozvoj vidieka v roku 2016 boli najmä
poľnohospodári, MAS, VSP a obce. Ďalej užívatelia, ktorí mohli šíriť a multiplikovať
informácie pre beneficientov PRV SR 2014 - 2020, inštitúcie pôsobiace na vidieku,
regionálne rozvojové agentúry, regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory,
mimovládne organizácie vidieckeho zamerania, národné mimovládne organizácie
s orientáciou na vidiek, štátna správa a samospráva, ZMOS a jeho regionálne združenia.
Skupiny konečných užívateľov činnosti Agentúry pre rozvoj vidieka možno špecifikovať
nasledovne:


Aktivity zamerané na PRV SR 2014 - 2020: prijímatelia informácií boli predovšetkým
zástupcovia VSP, MAS, poľnohospodári, podnikatelia na vidieku - v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu, poľnohospodárstva; obce, regionálne združenia, univerzity,
mimovládne združenia a ďalší.



Aktivity spojené s propagáciou (propagácia rozvoja vidieka prostredníctvom výstav):
podnikatelia v cestovnom ruchu, poľnohospodári, lesohospodári, malí podnikatelia,
remeselníci, MAS, VSP a zástupcovia obcí.
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Hodnotenie aktivít Agentúry pre rozvoj vidieka v tomto roku potvrdzuje jej celospoločenský
význam:
 v rámci poskytovania informácií 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 2014 - 2020.
 z pohľadu konzultácií a poradenstva pri vypracovávaní a implementácii projektov
v oblasti rozvoja vidieka.
 v oblasti nadviazania kontaktov so zahraničnými partnermi a v cezhraničnej
spolupráci.
V roku 2017 sa bude Agentúra pre rozvoj vidieka zameriavať najmä na:


realizáciu činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka.



implementáciu Národnej siete rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 - 2020 pôsobenie jednotky NSRV SR.



zhromažďovanie, analýzu a šírenie aktuálnych informácií a poskytovanie poradenstva z
oblasti rozvoja vidieka.



poskytovanie a šírenie informácií o EIP.



rozšírenie aktivít zameraných na podporu trvalo udržateľného, vyváženého sociálnoekonomického rozvoja vidieckeho priestoru.



prezentáciu aktivít na odborných podujatiach zameraných na rozvoj vidieka.

Pre úspešnú realizáciu uvedených činností bude potrebná účasť na pracovných stretnutiach,
zasadnutiach, odborných podujatiach, seminároch, konferenciách a pod., výmena skúseností
a rozvíjanie partnerskej spolupráce na úrovni národnej i nadnárodnej. Hlavným zámerom
realizácie týchto aktivít je získať čo najväčšie množstvo kvalitných a relevantných informácií
z problematiky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre zabezpečenie informovanosti
potenciálnych beneficientov a prijímateľov PRV SR a ďalších aktérov a záujemcov o rozvoj
vidieka.
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Príloha 1 Výročná správa za rok 2016 o implementácii 20.2. Podpora na zriadenie a
prevádzkovanie národnej vidieckej siete
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