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POUŽITÉ SKRATKY 

 
AKIS Poľnohospodársky vedomostný a informačný systém 

ARVI Agentúra pre rozvoj vidieka 

ASYF Združenie mladých farmárov na Slovensku 

BB Banská Bystrica 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

CJ NSRV SR Centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka SR 

CLLD Miestny rozvoj vedený komunitou 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

EIP Európske inovačné partnerstvo 

EK Európska komisia 

ENRD Európska sieť pre rozvoj vidieka 

EP Európsky parlament 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

EÚ Európska únia 

EVR Európsky výbor regiónov 

GDPR 

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov - General Data Protection 

Regulation 

GEP Plán rodovej rovnosti   

GIS Geografický informačný systém 

GTSU MPRV SR Generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR 

IK Ipeľská Kotlina 

IÚS Integrované územné stratégie 

KZVS Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

LEADER Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky 

MAS Miestne akčné skupiny 

MF SR Ministerstvo financií SR 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MRVK Miestny rozvoj vedený komunitou 

MV Monitorovací výbor 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NLP Národný lesnícky program 

NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

NS MAS Národná sieť slovenských MAS 

NSRV SR Národná sieť rozvoja vidieka SR 

OP Operačný program 

OZ/o. z. Občianske združenie 

PHL Pohonné látky 

PNS Poštový novinový stánok 

PPA Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV SR Program rozvoja vidieka SR 

PS Pracovná skupina 

RA NSRV SR Regionálne antény NSRV SR 



Správa o činnosti za rok 2021 

3 

 

RO/RO PRV SR Riadiaci orgán/Riadiaci orgán PRV SR 

RPP NSRV SR Ročný pracovný program NSRV SR 

RRA Regionálna rozvojová agentúra 

RRV SAPV Odbor rozvoja a revitalizácie vidieka SAPV 

SAPV Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 

s r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným 

SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 

SK-CERT Národné centrum kybernetickej bezpečnosti 

SP SPP 2023 - 2027  Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 

SPP Spoločná poľnohospodárska politika 

SPPK Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

SPU  Slovenská poľnohospodárska univerzita 

SR Slovenská republika 

SWOT Analýza slabých, silných stránok, príležitostí a ohrození 

š.p. Štátny podnik 

ŠR SR Štátny rozpočet SR 

TP PRV SR 2014-

2022 Technická pomoc PRV SR pre NSRV SR 2014 - 2022 

TPS Tematická pracovná skupina 

VIPA Vidiecky parlament 

VO Verejné obstarávanie 

VSP Verejno-súkromné partnerstvo 

VSV PRV SR Výročná správa o vykonávaní PRV SR 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 

Z. z. Zbierka zákonov 

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 

 

Dňom 5.7.2021 EK schválila 8. modifikáciu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

ktorou sa predlžuje programové obdobie  do 31.12.2022  (PRV SR 2014 - 2022). V názve 

aktivít zrealizovaných do tohto obdobia bol v dokumente ponechaný názov PRV SR  

2014 - 2020. 

V prípade propagácie projektov uvádzame názov programového obdobia PRV SR  

2014 - 2020 za účelom rozlíšenia časového hľadiska, v ktorom bol konkrétny projekt 

podporený, teda pred predĺžením programovacieho obdobia v zmysle stanoviska Odboru 

Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka (RO PRV SR 2014 - 2022).  
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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  
 

Názov organizácie:  Agentúra pre rozvoj vidieka 

Sídlo organizácie:  Akademická 4, 949 01  Nitra                 

Kontakt:   tel.: +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 31.12.2021: 

» Ing. Lenka Mikulová – riaditeľka, manažérka Národnej siete rozvoja vidieka SR  

» Mgr. Mária Matušková – ekonómka - účtovníčka 

» Mgr. Vladimíra Gudábová – referentka pre vzdelávanie, personalistka, administratívna 

pracovníčka, koordinátorka Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupkyňa riaditeľa 

» Ing. Dárius Soboňa – manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR 

» Ing. Simona Radecká – koordinátorka pre Miestne akčné skupiny  

» Ing. Anna Košíková, PhD. – referentka pre EIP  

» Janka Bohumelová – referentka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

» Ing. Ingrida Šranková, PhD. – referentka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Počas roka 2021 nastalo v organizácii po personálnej stránke niekoľko zmien, viac v kapitole 

5.3 Personálna činnosť. 

  

mailto:arvi@arvi.sk
http://www.arvi.sk/
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ  VÝHĽAD ORGANIZÁCIE  

ARVI je príspevkovou organizáciou MPRV SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má vyše 

25-ročné skúsenosti so zhromažďovaním, analyzovaním a šírením informácií v rámci rozvoja 

vidieka, so zabezpečovaním spätnej väzby zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju 

vidieka, s problematikou podpory aktivít trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-

ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, s poskytovaním poradenstva 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: 

 vykonávanie činností štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka podľa požiadaviek MPRV SR, 

 prezentovanie ARVI a jej činnosti na podujatiach zameraných na oblasť rozvoja vidieka 

najmä na výstavách špecializujúcich na uvedenú oblasť, 

 zúčastňovanie sa a organizácia výstav zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka, 

 účasť na aktivitách a výmena skúseností z oblasti rozvoja vidieka. 

Pre obdobie implementácie PRV SR 2014 – 2022 je ARVI určená ako hostiteľský orgán 

jednotky NSRV SR na uvedené programové obdobie.  

K 15.7.2015 nadobudol účinnosť Štatút ARVI č. 2561/2015-250 z 13.7.2015. Štatút upravuje 

postavenie, pôsobnosť, predmet činnosti a organizačnú štruktúru ARVI. Predmetom zmeny 

pôvodného štatútu ARVI 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, PRV SR 2014 – 2022 

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 NSRV SR,  
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b) vykonáva činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka podľa požiadaviek MPRV 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 

MPRV 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 PRV SR 2014 – 2022, 

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 - 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 - článok 35 nariadenia EÚ č. 1 303/2013) PRV SR 2014 - 

2022, 

h) pripravuje a zabezpečuje realizáciu odborných výmenných pobytov, stáží a exkurzií, 

zameraných na implementáciu PRV SR 2014 – 2022, 

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 PRV SR 2014 – 2022, 

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 - článok 35 

nariadenia EÚ č. 1 303/2013) PRV SR 2014 - 2022,  

l) mapuje existujúce zariadenia vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky a vykonáva 

terénne poradenstvo k implementácii PRV SR 2014 - 2022, 
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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 ARVI naďalej zameriavať na nasledovné aktivity: 

 spoluprácu na implementácii PRV SR 2014 – 2022, 

 poskytovanie asistencie pri  ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2022, 

 spoluprácu na príprave nového programového obdobie a budúcej SPP, 

 implementáciu NSRV SR na programové obdobie 2014 – 2022 - pôsobenie jednotky 

NSRV SR, ktorej hostiteľským orgánom pre obdobie implementácie PRV SR 2014 - 2022 

je ARVI,  

 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, 

 užšiu spoluprácu s MAS so štatútom pre programové obdobie 2014 - 2022 i s verejno-

súkromnými partnerstvami, 

  podporu národnej a nadnárodnej spolupráce.  
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3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE S  ÚSTREDNÝM 

ORGÁNOM    A JEHO PLNENIE 

ARVI mala v roku 2021 uzatvorený Kontrakt č. 396/2020/MPRVSR-610 na realizáciu úloh 

v oblasti rozvoja vidieka s ústredným orgánom štátnej správy – MPRV SR. Celková hodnota 

účelových činností bola stanovená vo výške  82 384,00 € v dohodnutom rozsahu (Tabuľka  

č. 1). 

Tabuľka č. 1 Úlohy vyplývajúce z Kontraktu a plánovaný objem kontraktu 

Číslo 

úlohy 
Názov úlohy 

Štátny 

rozpočet 

(EUR) 

Spolufinancovanie 

(EUR) 

Finančné 

prostriedky 

spolu (EUR) 

1. 

Výkon činnosti štátnej a rezortnej 

politiky v oblasti pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka podľa požiadaviek 

MPRV SR 

29 000,00 0,00 29 000,00 

2. 

Prezentácia ARVI prostredníctvom 

marketingových a propagačných 

aktivít 

34 000,00 0,00 34 000,00 

3. 

Účasť na zasadnutiach, 

konferenciách, seminároch a iných 

aktivitách zameraných na 

pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka  

19 384,00 0,00 19 384,00 

  Spolu 82 384,00 0,00 82 384,00 

Na základe navýšenia transferu pre príspevkové organizácie podľa Prílohy č. 3 Parlamentného 

rozpisu rozpočtu na rok 2021 bolo ARVI schválené dofinancovanie štátneho rozpočtu o sumu 

12 310,00 €.   

Z uvedeného dôvodu bol dňa 4.3.2021 podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu                                   

č. 396/2020/MPRVSR-610 zo dňa 11.12.2020, ktorého predmetom bola úprava celkovej 

hodnoty peňažných prostriedkov určených na splnenie kontrahovaných úloh, navýšenie 

celkovej potreby finančných zdrojov v rámci jednotlivých úloh, ako aj zmena konkrétneho 

požadovaného, očakávaného výstupu z úlohy č. 1 a úlohy č. 3.  

Celková hodnota účelových činností ARVI v zmysle dodatku č. 1 Kontraktu bola stanovená 

vo výške 94 694,00 €  v dohodnutom rozsahu (Tabuľka č. 2). 
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Tabuľka č. 2 Úlohy vyplývajúce z Dodatku č. 1 Kontraktu 

Číslo 

úlohy 
Názov úlohy 

Štátny 

rozpočet 

(EUR) 

Spolufinancovanie 

(EUR) 

Finančné 

prostriedky 

spolu (EUR) 

1. 

Výkon činnosti štátnej a rezortnej 

politiky v oblasti pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka podľa požiadaviek 

MPRV SR 

30 000,00 0,00 30 000,00 

2. 

Prezentácia ARVI prostredníctvom 

marketingových a propagačných 

aktivít 

35 000,00 0,00 35 000,00 

3. 

Účasť na zasadnutiach, 

konferenciách, seminároch a iných 

aktivitách zameraných na 

pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka  

29 694,00 0,00 29 694,00 

  Spolu 94 694,00 0,00 94 694,00 

V nadväznosti na oznámenie o úprave rozpočtu osobných výdavkov v zmysle dodatkov  

č. 1 ku KZVS na rok 2021 a v nadväznosti na Rozpočtové opatrenie MF SR č. 66/2021 zo dňa 

9.12.2021 boli ARVI upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu o sumu 4 440,00 €. 

Dňa 21.12.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 396/2020/MPRVSR-610 zo dňa 

11.12.2020, ktorého predmetom bola úprava celkovej hodnoty peňažných prostriedkov 

určených na splnenie kontrahovaných úloh, navýšenie celkovej potreby finančných zdrojov 

vo výške 4 440,00 EUR v rámci úlohy č. 1. 

Celková hodnota účelových činností ARVI v zmysle dodatku č. 2 Kontraktu bola stanovená 

vo výške  99 134,00 €  v dohodnutom rozsahu (Tabuľka č. 3). 
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Tabuľka č. 3 Úlohy vyplývajúce z Dodatku č. 2  

Číslo 

úlohy 
Názov úlohy 

Štátny 

rozpočet 

(EUR) 

Spolufinancovanie 

(EUR) 

Finančné 

prostriedky 

spolu (EUR) 

1. 

Výkon činnosti štátnej a rezortnej 

politiky v oblasti pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka podľa požiadaviek 

MPRV SR 

34 440,00 0,00 34 440,00 

2. 

Prezentácia ARVI prostredníctvom 

marketingových a propagačných 

aktivít 

35 000,00 0,00 35 000,00 

3. 

Účasť na zasadnutiach, 

konferenciách, seminároch a iných 

aktivitách zameraných na 

pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka  

29 694,00 0,00 29 694,00 

  Spolu 99 134,00 0,00 99 134,00 

Finančné prostriedky na úlohy ARVI boli čerpané v súlade s rozpočtom. Skutočné čerpanie 

rozpočtu bolo vo výške 96 267,27 €. Nedočerpaná suma kontraktu vo výške 2 866,73  € bude 

použitá na financovanie bežných výdavkov ARVI ekonomickej klasifikácie 630 (prevádzkové 

výdavky – platby za tovary a služby) v prvom štvrťroku 2022 v súlade s rozpočtovými 

pravidlami.  

Hospodárenie ARVI 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 kapitole 6  Ciele a prehľad ich plnenia. 
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4 ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE  

4.1 PRÍJMY ARVI V ROKU 2021 

Celkové príjmy ARVI boli v roku 2021 vo výške 251 848,90 €.  Uvedené príjmy boli tvorené: 

» príjmom za bežný transfer štátneho rozpočtu v sume  99 134,00 €,  

» príjmom za NSRV SR v sume 152 714,90 €, 

Príjmy zo ŠR tvorili dvanástiny celkovej hodnoty účelových činností ARVI  

v roku 2021 v zmysle Kontraktu ARVI spolu vo výške  99 134,00 € .  

Príjmy NSRV SR tvorili refundované ŽoP za realizáciu aktivít CJ NSRV SR v obdobiach 

11/2020 - 9/2021 v sume 10 550,99 € a prevádzkové náklady CJ NSRV SR za obdobie 

11/2020 - 9/2021 v sume 142 163,91 € z Platobnej jednotky MPRV SR na bankový účet 

NSRV SR.  

Príjem z podnikateľskej činnosti ARVI v roku 2021 nevykázala. 

4.2 VÝDAVKY ARVI V ROKU 2021 

Celkové prostriedky ŠR boli v roku 2021 čerpané vo výške 96 267,27 €. Nevyčerpané zdroje 

boli vo výške 2 866,73 € a tie budú použité na financovanie bežných výdavkov ARVI 

ekonomickej klasifikácie 630 (prevádzkové výdavky – platby za tovary  

a služby) v prvom štvrťroku 2021 v súlade s rozpočtovými pravidlami.  

Výdavky NSRV SR boli v roku 2021 čerpané vo výške 190 795,20 €. Výdavky boli 

realizované z poskytnutých refundácií  na základe vyplatených ŽoP za roky 2020 a 2021.  

Z mimorozpočtovej činnosti boli výdavky čerpané na bankové poplatky za vedenie účtov  

v Štátnej pokladnici a iné  poplatky a služby  v celkovej sume  59,42  €. 

V rámci mimoriadnych výdavkov je vedená evidencia výdavkov sociálneho fondu – 

príspevky na stravné zamestnancom a pitný režim. 

V podnikateľskej činnosti nevznikli ARVI žiadne výdavky. 

 

4.3 NÁKLADY A VÝNOSY ARVI V ROKU 2021 

Celkový hospodársky výsledok ARVI v roku 2021 je zisk vo výške 122,22  €. 
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Prehľad hospodárskeho výsledku ARVI z pohľadu nákladov a výnosov je uvedený v Tabuľke 

č. 4. 

Tabuľka č. 4 Náklady a výnosy ARVI v roku 2021 

Náklady vo výkaze ziskov a strát 
Hlavná 

činnosť 

Podnikateľ

ská činnosť 
Spolu 

Spotreba materiálu                                                1 009,99 0,00 1 009,99 

Opravy a udržiavanie                                              2 628,90 0,00 2 628,90 

Cestovné                                                              786,79 0,00 786,79 

Náklady na reprezentáciu                                       17,99 0,00 17,99 

Ostatné služby                                                  57 217,37 0,00 57 217,37 

Mzdové náklady                                               163 655,98 0,00 163 655,98 

Zákonné sociálne poistenie                                57 043,34 0,00 57 043,34 

Zákonné sociálne náklady                                   6 749,42 0,00 6 749,42 

Ostatné dane a poplatky                                           172,48 0,00 172,48 

Pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť              11,30 0,00 11,30 

Ostatné finančné náklady                                       588,32 0,00 588,32 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku   
4 216,00 0,00 4 216,00 

Náklady spolu                                                294 097,88 0,00 294 097,88 

Výnosy                                                            294 220,10 0,00 294 220,10 

Hospodársky výsledok pred zdanením                 122,22 0,00 122,22 

Splatná daň z príjmu                                                                                      0,00 0,00 0,00 

Hospodársky výsledok po zdanení                        122,22 0,00 122,22 
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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 zástupkyňa riaditeľky.  

Činnosť ARVI v priebehu roka 2021 bola zabezpečovaná desiatimi zamestnancami: 

Riaditeľka 

» Riadi, organizuje, kontroluje a vyhodnocuje prácu ARVI  

a NSRV SR vrátane tvorby tímu a aktivít rozvoja zamestnancov. 

» Zodpovedá za hospodárenie agentúry, dodržiavanie zákonných predpisov o hospodárení  

s rozpočtovými prostriedkami. 

» Zúčastňuje sa na tvorbe a realizácii štátnej a rezortnej politiky v oblasti rozvoja vidieka. 

» Pripravuje a realizuje spoluprácu Agentúry s národnými a nadnárodnými zahraničnými 

inštitúciami v oblasti rozvoja vidieka. 

» 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 RPP NSRV SR v spolupráci s MPRV SR a vykonáva dozor nad 

implementáciou tohto programu.  

» Podáva správy a zabezpečuje priamy kontakt s riadiacim orgánom - MPRV SR -  

v súvislosti s plánovaním a implementáciou aktivít NSRV SR. 

» Riadi a kontroluje činnosť regionálnych pracovísk NSRV SR.  

» Zúčastňuje sa zasadnutí orgánov ENRD. 

» Vykonáva ďalšie práce podľa poverenia sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV 

SR. 

Ekonómka - účtovníčka 

» Komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania v  jednotlivých 

oddeleniach ARVI. 

» Vykonáva všetky odborné účtovnícke práce vo finančnej učtárni, ako aj na úseku 

evidencie zásob a základných prostriedkov vrátane automatizácie bankových operácií. 
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» Samostatne spracováva výkazy o hospodárení stredísk, vykonáva kontrolu správnosti 

všetkých účtovných dokladov a podkladov operatívnej evidencie. 

» 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 základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov podľa zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a 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 ŠR a NSRV SR. 

» Pripravuje plán rozpočtu aktivít a prevádzky NSRV v spolupráci s manažérom siete.  

» Vykonáva funkciu finančného manažmentu a dohľadu nad rozpočtom NSRV SR. 

» 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. 

Referentka pre vzdelávanie, personalistka, administratívna pracovníčka, koordinátorka 

Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupkyňa riaditeľa 

» Zastupuje riaditeľa ARVI v prípade jeho neprítomnosti voči zriaďovateľovi. 

» Podpisuje všetky oficiálne doklady ARVI v prípade neprítomnosti riaditeľa. 

» Riadi a zodpovedá za hospodárenie ARVI v prípade neprítomnosti riaditeľa. 

» Podpisuje cestovné príkazy, žiadanky na auto a  dovolenky pracovníkov ARVI v prípade 

neprítomnosti riaditeľa. 

» Podpisuje cestovné príkazy, žiadanky na auto a dovolenky riaditeľa ARVI. 

» Podpisuje doklady týkajúce sa chodu a hospodárenia oddelenia NSRV 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 ARVI. 

» Zabezpečuje odborné práce a agendu štatutárneho orgánu. 
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» 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 CJ NSRV SR v súlade s RPP NSRV SR. 

» Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na PRV 

SR 2014 – 2022 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. 

Manažérka aktivít Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR 

» Pripravuje, koordinuje a realizuje aktivity CJ NSRV SR v súlade s RPP NSRV SR. 

» Spolupracuje pri príprave RPP aktivít CJ NSRV SR. 

» Podáva správy v súvislosti s plánovaním a implementáciou aktivít CJ NSRV SR. 

» Pripravuje a realizuje aktivity spojené s PRV SR v rámci bežného kontraktu ARVI. Vedie 

databázu projektov z vybraných opatrení PRV SR 2014 – 2020. Spracováva databázu 

príkladov dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020 vo vymedzenej oblasti. 

» Spracováva databázu členov NSRV SR. 

» Tvorba mapových výstupov a práca v GIS. 

» Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním  

na opatrenie 6 PRV SR 2014 – 2022. Zároveň poskytuje poradenstvo pre podopatrenie 4.3 

a opatrenie 7 PRV SR 2014 – 2022 v zastupovaní. 

» Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na opatrenie 6 PRV SR  

2014 – 2022. 
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» Zabezpečuje komunikáciu, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov o mladých 

farmároch. 

» Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy 

zamerané na propagáciu PRV SR. 

» Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti. 

» Aktívne sa zúčastňuje na stretnutiach tímu NSRV SR, prípadne je členom tematickej 

skupiny. Spracováva záznamy, zápisnice z daných pracovných stretnutí. 

» Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR, ENRD, 

národnými vidieckymi sieťami jednotlivých krajín EÚ alebo inými partnerskými 

organizáciami. 

Manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR 

» Pripravuje a realizuje aktivity CJ NSRV SR v súlade s RPP NSRV 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 – 2022 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 NSRV SR, 

ktoré upravujú postupy pre VO realizované ARVI.  

» Realizuje proces VO 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. 
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Koordinátorka pre Miestne akčné skupiny 

» Pripravuje a realizuje aktivity spojené s PRV SR v rámci bežného kontraktu ARVI a plánu 

NSRV SR zamerané na MAS a 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 – 2022, CLLD, LEADER a politiku súdržnosti. 

» Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2022, 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 PRV SR. 

» Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti. 

» Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR, ENRD, 

národnými vidieckymi sieťami jednotlivých krajín EÚ alebo inými partnerskými 

organizáciami. 

» Realizuje preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka. 

» Zabezpečuje spravovanie webovej stránky a facebookového profilu NSRV SR. 

» Zabezpečuje úlohy vyplývajúcich 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 spravodajská 

činnosť vo vymedzenej oblasti. 

» Vykonáva činnosti „Dátového kurátora” definuje - zabezpečuje a koordinuje činnosti 

súvisiace s otvorenými údajmi a vystavovaním datasetov. “Dátový kurátor” ma za úlohu 

zabezpečiť povinnosti ohľadom vyhlasovania, poskytovania a využívania referenčných 

údajov, poskytovania otvorených údajov a povinnosti vyplývajúce zo spracovania 

osobných údajov podľa EÚ legislatívy (najmä nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679  

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov – “nariadenie GDPR”). 

» Vykonáva činnosti „manažér bezpečnosti“ v zmysle platnej Bezpečnostnej politiky  

a stratégie organizácie v súlade s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej 

bezpečnosti. 
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Referentka pre EIP 

» Pripravuje a realizuje aktivity spojené s PRV 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 – 2022, EIP a politiku súdržnosti.  

» Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na opatrenie 16 PRV SR 2014 - 2022 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 PRV SR. 

» Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti. 

» Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR, ENRD, 

národnými vidieckymi sieťami jednotlivých krajín EÚ alebo inými partnerskými 

organizáciami. 

» Zabezpečuje úlohy vyplývajúcich 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 spravodajská 

činnosť vo vymedzenej oblasti. 

» Realizuje preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka. 

Referentka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

» Pripravuje a realizuje aktivity spojené s PRV SR. 

» Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním na 

opatrenie 4 a 6 PRV SR 2014 – 2022. 

» Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na opatrenie 4 a 6 PRV SR 2014 – 2022. 

» Zabezpečuje komunikáciu, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov so zameraním 

na poľnohospodárstvo. 

» Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy 

zamerané na propagáciu PRV SR. 

» Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti. 

» Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR, ENRD, 

národnými vidieckymi sieťami jednotlivých krajín EÚ alebo inými partnerskými 

organizáciami. 
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» Zabezpečuje úlohy vyplývajúcich 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 spravodajská 

činnosť vo vymedzenej oblasti. 

» Realizuje preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka. 

» Vykonáva práce podľa poverenia riaditeľa ARVI a manažéra NSRV SR. 

Referentka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

» 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). 

» Vykonáva zber, spracovanie a analýzu údajov vo vymedzenej oblasti.  

» Samostatne zabezpečuje činnosti spojené s referátom NSRV SR – vytváranie databáz, 

príprava tlačových materiálov a publikácií v oblasti rozvoja vidieka. 

» Vykonáva spracovanie ŽoP za NSRV SR.  

Referentka pre Program rozvoja vidieka 

» Pripravuje a realizuje aktivity spojené s PRV SR v rámci bežného kontraktu ARVI a plánu 

NSRV SR.  

» Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním  

na opatrenie 8 PRV SR 2014 – 2022. 

» Pripravuje plán aktivít ARVI zameraných na opatrenie 8 PRV SR 2014 – 2022. 

» Zabezpečuje komunikáciu, zber informácií, spracovanie a analýzu údajov so zameraním  

na lesníctvo. 

» Vykonáva metodicko-poradenskú činnosť v oblasti rozvoja vidieka so zameraním  

na opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2022, CLLD, LEADER a politiku súdržnosti. 

» Koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce a zahraničné súťaže a výstavy 

zamerané na propagáciu PRV SR. 

» Spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými organizáciami vo vymedzenej oblasti. 
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» Zúčastňuje sa na zahraničných pracovných cestách organizovaných NSRV SR, ENRD, 

národnými vidieckymi sieťami jednotlivých krajín EÚ alebo inými partnerskými 

organizáciami. 

» Vykonáva práce v oblasti vzťahov k verejnosti, publicistickú činnosť a spravodajská 

činnosť vo vymedzenej oblasti. 
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RA NSRV SR nie sú podriadenými organizáciami ARVI. Spolupráca s nimi je založená na 

základe Zmlúv o poskytovaní NFP, ktoré uzatvorili organizácie zastrešujúce regionálne antény 

s MPRV SR. 

5.2 ORGANIZAČNÁ SCHÉMA AGENTÚRY PRE ROZVOJ VIDIEKA K 31.12. 

2021 

 

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 - 
neobsadené 

5. Koordinátor pre Miestne 
akčné skupiny 

Oddelenie  

rozvoja vidieka 

1. Referent pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka 

2. Referent pre EIP 

3. Referent pre Program 
rozvoja vidieka SR 

4. Referent pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka - neobsadené 

 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 
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5.3 PERSONÁLNA ČINNOSŤ 

Personálne obsadenie ARVI sa počas roka 2021 viackrát menilo.  

Dňa 3.8.2021 nastúpila na materskú dovolenku Ing. Martina Babčáňová, Manažérka aktivít 

Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR a od 27.12.2021 nastúpila na materskú 

dovolenku ďalšia kolegyňa,  Ing. Diana Remeňová, Referentka pre Program rozvoja vidieka. 

Dané pracovné pozície zostali do konca roka neobsadené. 

Ing. Anna Košíková PhD. bola od 1.6.2021 zaradená ako Referent pre EIP a jej pôvodné 

pracovné zaradenie Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka bolo od 1.7.2021 

obsadené Ing. Ingridou Šrankovou, PhD. 

Fyzický stav k 31.12.2021 bol 8 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Z uvedeného 

počtu bolo 7 žien, čo predstavovalo 87,50 % z celkového počtu zamestnancov 

vykonávajúcich činnosti kontraktu. 

Tabuľka č. 5 Stav zamestnancov pracujúcich na jednotlivých úsekoch k 31.12.2021 

Oddelenie/úsek Muži Ženy Počet zamestnancov % 

Útvar riaditeľa                             0 1 1        12,50    

Ekonomické oddelenie 0 1 1        12,50    

Oddelenie rozvoja vidieka 0 3 3        37,50    

Oddelenie NSRV SR                         1 2 3        37,50    

Spolu 1 7 8      100,00    

Priemerný vek zamestnancov ARVI k 31.12.2021 bol 40,13 rokov. Z toho priemerný vek 

žien bol 41,14 rokov (Tabuľka č. 6). 
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Tabuľka č. 6 Veková štruktúra zamestnancov ARVI k 31.12.2021 

Rozsah rokov Muži Ženy Počet zamestnancov % 

do 25 r. 0 0 0             -      

26 – 30 r. 0 1 1        12,50    

31 – 40 r. 1 3 4        50,00    

41 – 50 r. 0 2 2        25,00    

51 a viac r. 0 1 1        12,50    

Spolu 1 7 8      100,00    

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2021 tvorí podiel pracovníkov ARVI 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a III. stupňa spolu  87,50 % (Tabuľka  

č. 7).    

Tabuľka č. 7 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2021 

Dosiahnuté vzdelanie Muži Ženy Počet zamestnancov % 

ÚSV                            0 1 1        12,50    

VŠ  I. stupňa               0 0 0  -  

VŠ  II. stupňa               1 4 5        62,50    

VŠ  III. stupňa               0 2 2        25,00    

Spolu 1 7 8      100,00    

Pracovný čas zamestnancov ARVI bol 37,5 hodín týždenne pri plnom pracovnom úväzku. 

Kvôli pandémií spôsobenej COVID-19 bolo po druhýkrát umožnené zamestnancom ARVI 

pracovať formou homeoffice. 
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5.4 AKTIVITY NA PODPORU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

V roku 2021 ARVI podporovala vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, BOZP a VO. 

Tabuľka č. 8 Zoznam aktivít v oblasti vzdelávania zamestnancov 

Názov Dátum Miesto Zamestnanec 

Školenie k VO - Všetko o 

zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou a „malých 

zákaziek“ + novinky a 

pripravované zmeny od 

31.3.2022 

16.12.2021 Online 

prostredníctvom 

ZOOM 

Mgr. Dárius 

Soboňa 

Školenie ku kybernetickej 

bezpečnosti 

11.12.2021 Online 

prostredníctvom 

ZOOM 

Všetci zamestnanci 

Školenie BOZP (pri 

nástupe do zamestnania) 

1.6.2021 ARVI, Nitra Ingrida Šranková 

V oblasti vzdelávania zamestnancov organizácia kladie dôraz predovšetkým na: 

 prehĺbenie a rozšírenie doteraz získaných znalostí a vedomostí z oblasti PRV SR 2014 – 

2022, 

 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 MAS 

a národných vidieckych sietí a EIP, 

 prevenciu proti kybernetickým útokom – školenia ku kybernetickej bezpečnosti, 

 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. 

V roku 2021 ARVI umožnila vykonávať odbornú prax dvom študentom Fakulty európskych 

štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Študenti Bc. Martina Demešová a Bc. Dávid 

Jakubis absolvovali prevádzkovú/odbornú prax v termíne 8.2.2021 - 19.3.2021.  
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6 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA  

Hlavným cieľom pre rok 2021 bolo zhromažďovanie, rozbor a šírenie informácií v oblasti 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, propagácia činnosti organizácie a podpora spolupráce 

na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni v rámci pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.  

6.1 VÝKON ČINNOSTI ŠTÁTNEJ A REZORTNEJ POLITIKY V OBLASTI 

PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA PODĽA POŽIADAVIEK 

MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR 

Termín realizácie úlohy:  1. január – 31. december 2021 - ukončená v stanovenom termíne. 

Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2021: 

Rozpočtová požiadavka vychádza z požiadaviek Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb 

MPRV SR. Ide o koncepčné práce pre MPRV SR vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR 

a Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb. Konkrétne úlohy predstavujú hlavne:  

» výkon činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

podľa požiadaviek MPRV SR, 

» zabezpečovanie prenosu informácií o politikách EÚ v rámci jednotlivých programov  

a programovacích období pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, 

» spolupráca na príprave, pripomienkovaní a aktualizácii strategických materiálov MPRV 

SR v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 

» poskytovanie poradenstva potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom  

v príprave a realizácii projektov zameraných na pôdohospodárstvo, diverzifikáciu smerom 

k nepoľnohospodárskym činnostiam a na rozvoj všetkých foriem vidieckeho cestovného 

ruchu, 

» výkon gestorskej, informačnej, edičnej a propagačnej činnosti v oblasti rozvoja vidieka.   

Cieľom úlohy je v rámci výkonu štátnej a rezortnej politiky v oblastiach poľnohospodárstva 

a rozvoja vidieka zlepšiť a prehĺbiť informovanosť o politikách EÚ zameraných na rozvoj 

vidieka a poľnohospodárstvo, zabezpečiť aktívnu spoluprácu na príprave, pripomienkovaní 

a aktualizácii strategických materiálov MPRV SR, zabezpečiť informovanosť a podporu   
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o účinných intervenciách dostupných nástrojov podpory EÚ a SR na európskej, národnej 

a miestnej úrovni v oblastiach poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, zabezpečiť poskytovanie 

poradenstva, informácií a spolupodieľať sa na vypracúvaní výstupov v oblastiach rozvoja 

vidieka, ako aj zabezpečiť informovanosť o príprave nového programového obdobia, čo 

nadväzuje na vyššie požiadavky Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR na 

koncepčné a podporné práce v danej oblasti.  

Plnenie: ARVI v roku 2021 zabezpečovala výkon činností štátnej a rezortnej politiky v oblasti 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa stanovených požiadaviek MPRV SR. Taktiež sa 

snažila zlepšiť a prehĺbiť informovanosť o politikách EÚ zameraných na rozvoj vidieka 

a pôdohospodárstva.  

Počas roka 2021 pracovníci ARVI absolvovali niekoľko aktivít súvisiacej s činnosťou ARVI 

resp. konzultácií a rokovaní so zástupcami MPRV SR, MIRRI SR či SK-CERT: 

» Online rokovanie s ministrom pôdohospodárstva k téme Redistributívna platba 

a priame platby pre rok 2021 (10.02.2021) 

» Stretnutie Veľkej pracovnej skupiny pre prípravu SP SPP 2023 - 2027 (15.02.2021,  

online prostredníctvom MS Teams) 

» 2. pracovné stretnutie k prierezovému cieľu SPP „Modernizácia sektora 

prostredníctvom podpory a spoločného využívania poznatkov, inovácií a digitalizácie 

v pôdohospodárstve a vo vidieckych oblastiach“ (15.03.2021, online prostredníctvom 

MS Teams) 

» Koordinácia a spoločné aktivity MPRV SR a jeho rezortných organizácií v rámci 

obslužných a prierezových činností (18.03.2021, online prostredníctvom MS Teams) 

» Stretnutie PS pre vypracovanie SP SPP 2023 - 2027 (07.04.2021, online) 

» Online zasadnutie PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (29.04.2021, online) 

» Stretnutie PS pre vypracovanie SP SPP 2023 - 2027 (14.05.2021, online) 

» Zasadnutie PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (23.09.2021, online 

prostredníctvom Webex  ) 

» Pracovné stretnutie s GTSU k činnosti a úlohám ARVI (30.09.2021, MPRV SR 

Bratislava)  

» Pracovné stretnutie k  úlohám ARVI zameranej na vzdelávanie a poradenstvo 

(18.10.2021, MPRV SR Bratislava) 
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» Pracovné stretnutie AKIS za účelom nastavenia systému AKIS v rámci SPP 2023 - 

2027, plánovaného organizačného usporiadania a diskusie o možnostiach spolupráce 

pri budovaní uvedeného systému (10.12.2021, online) 

» Stretnutie PS pre vypracovanie SP SPP 2023 - 2027 (15.12.2021, online) 

» Účasť na Konferencii ku Zraniteľnosti LOG4SHELL Národné centrum kybernetickej 

bezpečnosti SK-CERT (20.12.2021, online prostredníctvom Webex) 

 

» Posúdenie a pripomienkovanie obsahovej a formálnej stránky materiálov: 

 34. písomné konanie MV k návrhu Dodatku č. 5 k Štatútu Monitorovacieho 

výboru pre PRV SR 2014 – 2020 

 35. písomné konanie MV  k návrhu zmeny bodovacích (hodnotiacich) kritérií pre 

podopatrenie 8.3 a podopatrenie  8.4 PRV SR 2014 – 2020 

 Základné parametre pripravovanej výzvy pre podopatrenie 8.5 Podpora na 

investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov, činnosť: Aktívne manažmentové opatrenia so zameraním na 

vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho PRV SR 2014 – 2020 

 Intervencie LEADER - 1. zasadnutie PS pre LEADER SPP 2023 – 2027 

 36. písomný postup MV - návrh 8. modifikácie PRV SR 2014 - 2020 - prechodné 

obdobie 

 Koncepcia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva  

v horizonte 2035 

 Pripomienkovanie Usmernenie RO pre PRV SR 2014 - 2020 k presunu finančných 

prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR 2014 – 2020 

 Intervenčná stratégia AKIS 

 Intervencie LEADER - 2. zasadnutie PS pre LEADER SPP 2023 – 2027 

 Východiská pre tvorbu intervenčnej stratégie SP SPP 2023 - 2027 

 Intervencie LEADER - 3. zasadnutie PS pre LEADER SPP 2023 – 2027 

 Intervencia mladí poľnohospodári - II. zasadnutie PS pre mladých 

poľnohospodárov 

 37. písomné konanie MV PRV SR 2014 - 2020 - základné parametre III. výzvy na 

podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 – 2020 

 Intervencie LEADER - 4. zasadnutie PS pre LEADER SPP 2023 – 2027 
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 38. písomné konanie - výzvy 4.1 a 4.2 

 39. písomné konanie - výzva 16.3 

 40. písomné konanie - výzva 8.5 

 Intervencie LEADER - 5. zasadnutie PS pre LEADER SPP 2023 – 2027 

 41. písomné konanie - MV PRV SR 2014 - 2020 - pripomienkovanie VSV PRV 

SR 2014 - 2020 

 Návrh SMERNICE MPRV SR č. 9724-2021-4000 o spôsoboch riešenia konfliktu 

záujmov a o pravidlách prijímania a poskytovania darov 

 Intervencie AKIS 

 Aktualizovaná verzia Intervenčnej stratégie SP SPP 2023 - 2027 

 OP  Politický cieľ 1 – Inteligentnejšia Európa 

 Pripomienkové konanie MAS "Kritéria pre výber MAS (bodovacie kritéria)" 

 Nastavenie systému AKIS v rámci SPP 2023 - 2027 

 43. písomné konanie ,,Návrh 9. modifikácie PRV SR  2014 - 2022“ 

 42. písomný postup - Základné parametre III. výziev na podopatrenie 6.1 (mladí 

farmári) PRV SR 2014 - 2022 

 42. písomný postup - Základné parametre III. výziev na podopatrenie 6.3 (malí 

farmári) PRV SR 2014 – 2022 

 

» Vypracovanie materiálov na základe požiadaviek RO PRV SR 2014 – 2022 a ďalších 

orgánov štátnej správy  SR a pod.: 

 Spracovanie podkladov ku obnoviteľným zdrojom energie pre potreby MPRV SR 

 Prieskum - Dopady pandémie COVID-19 na život na vidieku – vyplnenie online 

dotazníka pre potreby POLIRURAL 

 Monitorovanie uplatňovania zeleného verejného obstarávania  v Slovenskej 

republike za rok 2020 – vyplnenie online dotazníka pre SAŽP 

 Dotazník k VO - vyplnenie online dotazníka pre Úrad pre verejné obstarávanie - 

Stále pracovisko Nitra 

 Dotazník pre krajiny Karpatskej stratégie - identifikácia pilotných projektov  

s veľkou pridanou hodnotou pre štáty Karpatskej stratégie - vyplnenie online 

dotazníka pre potreby MIRRI SR 

 Dotazníkový prieskum k potenciálu využívania noriem systémov manažérstva   
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 Dotazník k mapovaniu protikorupčných aktivít - vyplnenie online dotazníka pre 

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

Užívatelia: aktéri rozvoja vidieka, poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia 

produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby, MSP vo vidieckych oblastiach. 

Výstup: 28 posúdených a pripomienkovaných strategických materiálov, účasť na 13 

pracovných stretnutiach, spracované on-line dotazníky, správy zo služobných ciest a zápisnice 

z rokovaní resp. príslušná e-mailová komunikácia. 

6.2 PREZENTÁCIA ARVI  PROSTREDNÍCTVOM MARKETINGOVÝCH                        

A PROPAGAČNÝCH AKTIVÍT  

Termín realizácie úlohy:  1. január –  31. december 2021 - ukončená v stanovenom termíne. 

Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2021: Rozpočtová požiadavka rieši zabezpečenie prípravy 

a realizácie propagácie výsledkov činnosti ARVI ako rezortnej organizácie na výstavách 

zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Zahŕňa činnosti ARVI vyplývajúce 

z týchto úloh: 

» príprava účasti na domácich a medzinárodných výstavách zameraných na rozvoj vidieka, 

» príprava a zabezpečenie realizácie domácich a zahraničných podujatí zameraných na 

rozvoj vidieka, ako napr. konferencie, workshopy, semináre a pod., 

» príprava a vydávanie edukačných materiálov v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 

vidieka,  

» vykonávanie gestorskej, informačnej, edičnej a propagačnej činnosti v oblasti rozvoja 

vidieka. 

Účasť na výstavách ako propagačná aktivita umožňuje ARVI 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 2014 – 2022 ako i na RO PRV SR s cieľom zlepšenia 

aktivít v oblasti rozvoja vidieka prostredníctvom uplatňovania získaných informácií  

a skúseností. 

Pôvodný plán výstav počítal s nasledovnými podujatiami: Dni poľa 2021, výstava cestovného 

ruchu regiónov „Region Tour Expo 2021 a Medzinárodná výstava Agrokomplex 2021. 
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V dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19 

a prijatých protipandemických opatrení sa výstava cestovného ruchu „Region Tour Expo 2021 

neuskutočnila a ani tradičná Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava 

Agrokomplex v duchu, v akom ju poznáme. Namiesto nej sa uskutočnilo menšie podujatie  

s názvom Tradície slovenského vidieka. Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu 

boli požadované výstupy a ciele úlohy naplnené v súlade s Kontraktom inými 

marketingovými a propagačnými aktivitami tak, aby bola zabezpečená propagácia 

a prezentácia ARVI aj za danej situácie. 

Plnenie:  

» Brožúra „Zmierňovanie dopadov klimatických zmien v poľnohospodárstve“ (jún 2021) 

Zmena klímy predstavuje environmentálny problém veľkého rozsahu, ktorého dopady 

pociťujú i poľnohospodári (častejšie suchá, premnoženie škodcov a chorôb a ich rozširovanie 

do iných oblastí, extrémne poveternostné pomery a iné). Pre oblasť poľnohospodárstva je 

jedným z cieľov EÚ zníženie emisií skleníkových 

plynov z poľnohospodárstva a prispôsobenie systému 

výroby potravín tak, aby sa dokázal vyrovnať so 

zmenou klímy za súčasného zvyšovania produktivity 

a príjmov udržateľným spôsobom. Existuje niekoľko 

spôsobov, ktorými sa odvetvie poľnohospodárstva 

môže podieľať na dosiahnutí stanoveného cieľa. 

Brožúra prináša konkrétne príklady zo zahraničia vo 

forme zrealizovaných projektov, ktoré môžu slúžiť 

ako námet pri riešení niektorých problémov, ktorým 

v súčasnosti čelia poľnohospodári v súvislosti so 

zmenou klímy aj u nás. Brožúra tiež prináša 

informácie o ARVI a jej činnosti.  ARVI v r. 2021 

zabezpečila tlač brožúry v počte 200 ks, ktoré boli 

poskytnuté verejnosti počas výstavy ,,Tradície 

slovenského vidieka.“ 
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» Celoslovenské Dni poľa 2021  (08. – 09.06.2021, Selice) 

S cieľom prezentovať činnosť ARVI, udržiavať a nadväzovať nové kontakty a vytvárať nové 

príležitosti pre rozvoj jej činností v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, sa 

pracovníci ARVI zúčastnili podujatia Celoslovenské Dni poľa 2021. Jubilejný 10. ročník sa 

vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnil formou poľných dní, tentokrát v Seliciach. 

Podujatie „Celoslovenské Dni poľa“ je jedinečnou príležitosťou pre poľnohospodárov 

prezentovať sa, nadviazať nové kontakty, nájsť si partnerov, ale hlavne nadobudnúť poznatky 

a cenné informácie z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v SR.  Slávnostné otvorenie 

sa konalo za účasti vtedajšieho ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Jána 

Mičovského. Ďalej prebehlo vystúpenie partnerov a spoluorganizátorov výstavy. Okrem 

výstavy poľnohospodárskej techniky a 482 odrodových políčok a 227 políčok s variantmi 

ochrany a výživy sa počas trvania výstavy konali aj  odborné prednášky  pod vedením 

odborných garantov na témy ako autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe, 

variabilná aplikácia hnojív a ochranných látok, variabilná hĺbka obrábania pôdy či telematika. 

Návštevníci tiež mohli vidieť ukážky orby a poľných prác historickými traktormi pod 

vedením odborného garanta z SPU Nitra. Počas celej výstavy pracovníci ARVI poskytovali 

návštevníkom odbornej i laickej verejnosti poradenstvo a informácie z oblasti rozvoja vidieka 

ako i činností a aktivít ARVI.  

» Podujatie Tradície slovenského vidieka  (19. – 22.08.2021, Nitra) 

V malebnom prostredí priestorov Slovenského poľnohospodárskeho múzea sa v dňoch  19. - 

22.08.2021 uskutočnilo podujatie Tradície slovenského vidieka. Organizátorom bolo MPRV 

SR a agrokomplex Národné výstavisko, š. p. Nitra. Podujatie sa zameriavalo na tradície  

v poľnohospodárstve, potravinárstve a ich prepojenie na súčasnosť. Cieľom organizátorov 

bolo vzbudiť záujem verejnosti o poľnohospodárstvo, vidiek, prírodu a bohaté slovenské 

tradície. Súbežne s výstavou Tradície slovenského vidieka sa konala Expozícia živočíšnej 

výroby. Popri náučných expozíciách múzea nechýbal remeselný jarmok spojený s ukážkou 

tradičných remesiel. Priestor na výstave dostali i rezortné organizácie v pôsobnosti MPRV 

SR, medzi nimi i ARVI. V spoločnej expozícii vo vonkajších priestoroch sa popri aktivitách 

a činnosti ARVI prezentovala i CJ spolu s RA NSRV SR. Počas výstavy zamestnanci 

prezentovali činnosť, aktivity ARVI a poskytovali informácie z oblasti rozvoja vidieka. 

Návštevníkom výstavy boli poskytnuté informačné a propagačné materiály a predmety. 
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Z tém, o ktoré sa účastníci zaujímali rezonovali najmä digitálne technológie a inovácie 

v poľnohospodárstve.  

» Propagačné predmety ARVI (august 2021) 

Propagačné predmety slúžia pre potreby propagácie ARVI, prinášajú kontaktné údaje alebo 

sprostredkúvajú informácie o cieľoch, činnostiach, pôsobnosti a aktivitách ARVI. Propagačné 

predmety ARVI bývajú použité najmä na veľtrhoch, výstavách, či pri návštevách 

partnerských organizácií. ARVI v roku 2021 zabezpečila výrobu nasledovných propagačných 

materiálov: sťahovacie vaky, guľôčkové perá, šiltovky, sklenené fľaše, bambusové slamky, 

mažiare a darčekové tašky. 
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» „Leták ARVI“ (jún 2021) 

Propagačný materiál sprostredkúva informácie  

o cieľoch, činnostiach, pôsobnosti a aktivitách 

ARVI vrátane kontaktných údajov. ARVI 

zabezpečila grafickú úpravu a tlač informačného 

letáka v počte 200 ks. 

 

 

 

 

 

 

 

» Dlhodobá expozícia ARVI formou informačných tabúľ v Agroinštitúte (počas celého 

roka 2021, Agroinštitút Nitra, štátny podnik) 

Prezentácia ARVI prostredníctvom dlhodobej expozície v priestoroch Agroinštitútu, š. p. 

Nitra prebieha už od novembra 2020. Expozícia je realizovaná formou informačných tabúľ 

umiestnených pri hlavnom vchode do budovy hneď vedľa recepcie, kde je najväčší pohyb 

osôb a kde sa s jej 

obsahom môže 

oboznámiť každý, kto 

do budovy vstupuje. 

Plagáty poskytujúce 

informácie o ARVI, 

popisujúce činnosti, 

ktoré ARVI vykonáva 

vo svojej pôsobnosti 

a na čo sa zameriava 

mohli vidieť 

návštevníci počas 

celého roka 2021. 
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Prostredníctvom fotografií tiež ARVI informovala o prehľade svojich zrealizovaných aktivít. 

Prezentácia ARVI formou expozície nadobúda význam s ohľadom na charakter inštitúcií, 

ktoré tu sídlia a návštevníkov – beneficientov ich služieb, ktorí sem prichádzajú (PPA, RRA 

Nitra, sídla iných organizácií pôsobiacich v sektore pôdohospodárstva – poľnohospodári, 

aktéri rozvoja vidieka, producenti potravinárskych výrobkov, potenciálni prijímatelia pomoci 

z PRV SR 2014 - 2022 aj úspešní žiadatelia). Splnenie predpokladu, že informácie nájdu 

správnych adresátov, je vysoko pravdepodobné.  

» Prezentácia ARVI v Roľníckych novinách (10.11.2021, celoslovenský náklad) 

Predmetom aktivity bola prezentácia  

a zviditeľnenie ARVI a úloh, ktoré plní formou 

PR článku v Roľníckych novinách. Verejnosť sa 

mohla v článku dočítať i o tom, kde je možné 

v prípade záujmu o rozvoj vidieka nájsť potrebné 

informácie. Týždenník Roľnícke noviny 

vychádza v náklade 8 600 výtlačkov, pričom 

polovica nákladu - 4 300 výtlačkov,  ide priamo 

predplatiteľom. Zvyšná časť nákladu bola 

distribuovaná do PNS po celom Slovensku.  

 

 

 

Užívatelia celej úlohy: návštevníci výstav, vidiecke obyvateľstvo (obce, VSP/MAS, aktéri 

rozvoja vidieka), poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov 

poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby,  malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.  

Výstupy: 7 marketingových a propagačných aktivít, ktoré zahŕňajú účasť a propagácia ARVI 

na podujatiach zameraných na rozvoj vidieka, poskytovanie informácií, konzultácií  

a poradenstva návštevníkom výstav, prezentácia ARVI prostredníctvom dlhodobej expozície 

realizovanej informačnými tabuľami. Propagácia ARVI inzerciou článku, prostredníctvom 

propagačného materiálu (leták a brožúra). 
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6.3 ÚČASŤ NA ZASADNUTIACH, KONFERENCIÁCH, SEMINÁROCH 

A INÝCH AKTIVITÁCH ZAMERANÝCH NA PÔDOHOSPODÁRSTVO 

A ROZVOJ VIDIEKA 

Termín realizácie úlohy:  1. január – 31. december 2021 - ukončená v stanovenom termíne. 

Zadefinovaný cieľ riešenia na rok 2021:  Rozpočtová požiadavka rieši vhodné príležitosti  

a možnosti nadobudnutia a rozšírenia nových znalostí a vedomostí, výmeny skúseností  

a informácií týkajúcich sa problematiky rozvoja vidieka, poľnohospodárstva, lesného 

hospodárstva a príslušných aktivít. Jej ďalším zámerom je nadviazanie kontaktov s partnermi 

na národnej a medzinárodnej úrovni, prostredníctvom ktorých môže dôjsť k efektívnej 

spolupráci v zmysle realizácie spoločných projektov a aktivít umožňujúcich prenos skúseností 

zo zahraničia do slovenského vidieckeho prostredia a naopak. Cieľom aktivity je účasť  

na aktivitách, výmena skúseností z oblasti rozvoja vidieka, nadviazanie a rozvíjanie 

spolupráce s partnermi, pričom sa budú riešiť aktivity, ktoré nie sú oprávnené z prostriedkov 

NSRV SR. Ide o spoluprácu v oblasti rozvoja vidieka na projektoch alebo s partnermi, ktorí 

nie sú oprávnení v rámci PRV SR.  

Plnenie: ARVI sa v roku 2021 zamerala na aktivity smerujúce k podpore spolupráce  

s domácimi partnermi i partnermi zo zahraničia. V súvislosti s naplnením stanoveného cieľa 

tejto úlohy sa ARVI aktívne zúčastňovala odborných podujatí, ktoré ponúkli príležitosť  

na výmenu skúseností a rozvíjanie spolupráce s partnermi z predmetnej oblasti. Nadobudnuté 

informácie boli šírené ďalej, medzi cieľové skupiny, prostredníctvom telefonickej  

a e-mailovej komunikácie i počas osobných konzultácií na informačných a propagačných 

podujatiach, ktorých sa ARVI aktívne zúčastnila.   

» Účasť na pracovnom stretnutí k mape regionálnych produktov (12.01.2021, online) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila pracovného stretnutia za účelom získania informácií 

k pripravovanej mediálnej kampani s názvom ,,Slovensko pre všetkých.“ Kampaň mala byť 

zameraná na prezentáciu slovenských výrobkov, produktov a potravín. Stretnutie 

predstavovalo úvod do kooperácie zúčastnených strán, s cieľom definovať ich možný 

príspevok ku kampani. 
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» Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre tvorbu „Komunikačnej stratégie“  

(20.01.2021, online prostredníctvom Microsoft Teams) 

Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo druhé pracovné stretnutie  k pripravovanej mediálnej kampani 

s názvom ,,Slovensko pre všetkých,“ na ktorú by mala nadväzovať komunikačná 

a marketingová stratégia MPRV SR. Tá by mala dopomôcť naštartovať systematickú 

zrozumiteľnú a proaktívnu komunikáciu a propagáciu zameranú na pozitívne vnímanie, 

zmenu imidžu  a zvýšenie informovanosti verejnosti o mimoriadnej dôležitosti 

poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva pre spoločnosť založenú na odborných 

argumentoch a vedecko-výskumných poznatkoch. Súčasťou strategickej komunikácie mala 

byť prezentácia MPRV SR vytvárajúceho také politiky, ktoré podporujú vyvážený 

integrovaný manažment krajiny a potravinovú bezpečnosť. Pracovné stretnutie viedla 

generálna tajomníčka služobného úradu, Ing. Vladimíra Fabriciusová. Zúčastnení diskutovali 

o definovaní kľúčových problémových oblastí a komunikačných posolstiev, špecifických 

cieľov, cieľových skupín, partnerov.  

» Účasť na Informačnom online seminári k výzvam ACC04 a ACC05 (26.01.2021, online 

prostredníctvom Microsoft Teams) 

Informačný seminár mal za cieľ oboznámiť záujemcov a potenciálnych beneficientov týchto 

výziev so základnými podmienkami výziev i špecifickými otázkami. Venoval sa aj postupom 

pri predkladaní žiadosti o projekt. Seminár, ktorého sa zúčastnila i zástupkyňa ARVI s cieľom 

doplnenia si informácií o daných výzvach, bol rozdelený na dve časti, kde prvá bola venovaná 

výzve ACC04 – ClimaLocal „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí,“ druhá výzve 

ACC05 – ClimaInfo „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene 

klímy.“ Vyhlasovateľom týchto výziev je MŽP SR, ktoré je zároveň Správcom Programu SK-

Klíma. Obe výzvy sú financované z Nórskych grantov a ŠR SR. 

» Účasť na webinári „Sociálne podnikanie a jeho podpora“ (29.01.2021, online) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila webinára s cieľom získať informácie využiteľné pri podpore 

sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja na riešenie priority č. 6 PRV SR 2014 - 2020. 

Lektor Peter Mézsároš z Akadémie sociálnej ekonomiky na úvod stretnutia predstavil 

základné podmienky pre založenie sociálneho podniku. Výhodnou založenia sociálneho 

podniku je, že sa môže uchádzať o priamu alebo nepriamu podporu ako napríklad investičná 

a kompenzačná pomoc, úľava na dani z príjmu, znížená sadzba DPH, pomoc na podporu 
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odbytu, možnosť uplatnenie výnimiek z ustanovení zo zákona o verejnom obstarávaní a pod. 

Formy pomoci a zdroje pre sociálne podniky boli aj predmetom ďalšieho príspevku, ktorý 

predstavil Tomáš Szoke z portálu Grantexpert. Cieľom semináru bolo predstavenie národného 

projektu investičnej pomoci, o ktoré sa môžu registrované sociálne podniky uchádzať. Na 

záver stretnutia bol predstavený model ako pripraviť kvalitný biznis plán a investičný zámer. 

Účastníci semináru mali možnosť počas prednášok klásť otázky a pripomienky, na ktoré im 

lektori odpovedali.  

» Účasť na „4. workshope k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK v rámci 

projektu POLIRURAL“ (09.02.2021, online) 

Programom 4. workshopu bolo rozpracovanie 3 prioritných oblastí pre tvorbu vízie 

atraktívneho vidieka - Trvalo udržateľný a odolný potravinový systém; Diverzifikácia 

vidieckej ekonomiky; Občianska angažovanosť. Hlavným cieľom bolo spojiť kľúčové 

činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na 

budúcnosť, posilniť nastavenie vidieckeho obyvateľstva a umožniť rozvoj vidieckych 

regiónov. Výstupy TPS ENRD k formovaniu dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti 

prezentovala Mgr. Veronika Korčeková, analytička ENRD, ktorá prítomným predstavila 

webovú stránku ENRD s výstupmi i TPS. Následne boli predstavené všetky 3 oblasti, pričom 

v rámci 3. bodu sa prítomní, vrátane zástupkyne ARVI interaktívne zapojili zodpovedaním  

3 otázok prostredníctvom „Mentimetra.“ Po odprezentovaní tém nasledovala dlhšia diskusia, 

kde prítomní vyjadrili názor, víziu vývinu slovenského vidieka o 20 rokov, v zmysle 

angažovanosti vidieckeho obyvateľstva. Zasadnutia sa zúčastnila zamestnankyňa ARVI 

s cieľom zlepšenia informovanosti o tom, ako môže ARVI prostredníctvom svojich aktivít 

napomôcť pri celom procese tvorby vízie atraktívneho vidieka a pomôcť pri sieťovaní 

a zapájaní vidieckych aktérov.    

» Účasť na „5. workshope k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK v rámci 

projektu POLIRURAL“ (18.02.2021, online) 

Programom 5. workshopu bola téma - Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19. 

Úvod workshopu patril uvedeniu do tematiky projektu PoliRural. Bola predstavená webová 

stránka www.atraktivnyvidiek.sk, kde je zverejnená Hodnotiaca správa a SWOT analýza, ale 

i práve prebiehajúce diskusné fóra na jednotlivé témy. Pani Dzurňáková z  MF SR priblížila 

informácie o Pláne obnovy a jeho rozdelení na tematické okruhy. Koordinačnou jednotkou 

http://www.atraktivnyvidiek.sk/
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Plánu obnovy je MF SR. Uviedla, že ciele plánu musia byť stanovené na 6 rokov dopredu, 

kľúčovým aspektom je diskusia o rôznom prepojení. Plán obnovy podlieha politickej dohode. 

Oblasť rozvoja vidieka je zahrnutá v Pláne obnovy z hľadiska klimatického 

a environmentálneho cieľa. Návrh dokumentu mal postúpiť do medzirezortného 

pripomienkového konania začiatkom marca 2021, kde mali mať možnosť vyjadriť sa  k jeho 

obsahu všetky pripomienkujúce subjekty. Prítomní viedli počas danej témy diskusiu a kládli 

otázky k problematike Plánu obnovy. Ďalšia časť workshopu bola venovaná dopadom 

pandémie na  potravinové systémy, turizmus a na občiansku angažovanosť. V závere bol 

predstavený online dotazník na vyplnenie do konca februára 2021. Boli predstavené i prvé 

výstupy z tohto dotazníka. Zástupkyňa ARVI sa workshopu zúčastnila s cieľom získať 

informácie o tom, ako je oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka premietnutá do Plánu 

obnovy. 

» Účasť na online diskusii „Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?“ 

(02.03.2021, online) 

V marci sa konala diskusia zameraná na tému ekologického poľnohospodárstva. Diskutujúci 

vyjadrili myšlienku, že poľnohospodárstvo by malo byť ekologickejšie. EK v r. 2020 

predstavila dlhodobú potravinovú stratégiu Z farmy na stôl, ktorá má zásadným spôsobom 

prekopať celý poľnohospodársky a potravinový systém v EÚ. Jej zámerom je zaistiť, aby 

agropotravinárstvo takisto prispelo k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody. Jedným  

z hlavných cieľov stratégie je väčšia podpora ekologického poľnohospodárstva. Do roku 2030 

by ekofarmy mali tvoriť aspoň 25 percent poľnohospodárskej pôdy v EÚ. S tým súvisia aj 

ďalšie ciele stratégie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom ekologického poľnohospodárstva: 

zníženie používania chemických ochranných prostriedkov a hnojív, či dobré životné 

podmienky zvierat. Poľnohospodárstvo patrí k najväčším faktorom, ktoré negatívne vplývajú 

na našu krajinu – vodu, pôdu, ovzdušie. Snahou je dosiahnuť, aby výroba potravín bola čo 

najefektívnejšia, ale aby zároveň nezaťažovala biodiverzitu. Téme potenciálu ekologického 

poľnohospoddárstva sa venujú i na MŽP SR. „Farm to fork“ má potenciál, envirostratégia pri 

vhodnom nastavení má dosiahnuteľné ciele. Poslanec EP poznamenal, že vynakladajú snahu, 

aby bola na Slovensku platná Rámcová smernica o pôde. Je potrebná zmena spôsobu 

hospodárenia na našej pôde. Pripravujú taktiež nástroj na „Integrovaný menežment škodcov“ 

pre poľnohospodárov. Čo sa týka dopytu po potravinách produkovaných v ekológii, tento 

dopyt je. Druhá stránka je cena v obchodných reťazcoch. Sú potrebné dlhodobejšie projekty, 
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aby to na Slovensku správne fungovalo. Dôležité je podporiť domácich poľnohospodárov 

v ekológii. Diskutujúci vyjadrili, že v rukách máme dva nástroje, ktoré vieme využiť – 

podpora miestnych výrobcov  a informovanie a edukácia spotrebiteľov. Účasťou na online 

diskusii si zástupkyňa prehĺbila rozšírila svoje vedomosti v oblasti ekologického 

poľnohospodárstva a jeho význam v nadväznosti na potravinovú sebestačnosť sektoru na 

Slovensku. 

» Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny LEADER - SPP 2023 - 2027 (04.03.2021, online) 

Malé PS vznikli na tvorbu jednotlivých intervencií v rámci Strategického plánu budúcej SPP. 

Cieľom PS LEADER, ktorej členom sú zástupcovia RO z MPRV SR, zástupcovia PPA, NS 

MAS, ZMOS, VIPA, ASYF a iných organizácií pôsobiacich na vidieku vrátane zástupcov 

ARVI, je nastaviť LEADER pre budúce obdobie tak, aby došlo k správnej a rýchlej 

implementácii. Diskusie boli smerované k návrhu implementácie operácií stratégie miestneho 

rozvoja, jednotlivých priorít a nim podliehajúcich aktivít. Návrh bol vypracovaný na základe 

skúseností pri plnení potrieb územia v predošlom období. Členovia PS mali možnosť zaslať 

pripomienky k návrhu do najbližšieho stretnutia. Predseda PS pridelil členom aj úlohy, ktoré 

mali splniť do ďalšieho stretnutia. Na záver stretnutia využil RO priestor na poskytnutie 

informácií o aktuálnom stave príprav implementácie CLLD počas prechodného obdobia 

a kroky, ktoré sú plánované na najbližšie obdobie.   

» Účasť na I. pracovnom stretnutí Pracovnej skupiny pre mladých poľnohospodárov 

(19.03.2021, online) 

V nadväznosti na prípravu národného SP SPP 2023 - 2027, konkrétne intervencií zameraných 

na podporu mladých poľnohospodárov ako je doplnková podpora príjmu pre mladých 

poľnohospodárov (priame platby) a paušálna podpora mladých poľnohospodárov (intervencia 

na rozvoj vidieka) sa konalo I. stretnutie členov TPS pre mladých poľnohospodárov, ktorého 

sa zúčastnila aj zástupkyňa z ARVI. Ing. Tvrdá predstavila v úvode svojej prezentácie 

štruktúru Strategického plánu. V druhej časti prezentácie sa venovala konkrétnejšie podpore 

mladých poľnohospodárov v SP SPP. Zároveň predstavila priority, ktoré je potrebné riešiť 

a zadefinovať na účely SP a ku ktorým sú očakávané  návrhy a pripomienky členov TPS. 

Jedným z nástrojov podpory mladých poľnohospodárov v rámci SP SPP je komplementárna 

podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov. Intervencie na priame platby pre mladého 

poľnohospodára predstavil Mgr. Círia. Ďalej pokračovala Ing. Tvrdá opisom intervencie na 

rozvoj vidieka – získavanie mladých poľnohospodárov a paušálnu podporu pre 
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poľnohospodárov. Následne mali možnosť prezentovať svoje pripomienky k predstaveným 

návrhom intervencie členovia TPS. Dokumenty na pripomienkovanie boli následne členom 

TPS poslané i e-mailom.  

» Účasť na „6. workshope k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK v rámci 

projektu POLIRURAL“ (08.04.2021, online prostredníctvom aplikácie ZOOM) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila workshopu s cieľom získať nové informácie v oblasti 

pokroku pri realizácii výskumného a inovatívneho projektu PoliRural ako i o príprave SPP na 

nové programovacie obdobie 2023 – 2027. Na úvod stretnutia účastníci stretnutia reflektovali 

dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na slovenský vidiek prostredníctvom 

odpovedí na otázky cez portál menti.com. Výsledky dotazníkového prieskumu o dopadoch 

pandémie COVID-19 realizovaného v rámci projektu „Polirural“ odprezentovala prof. Ing. 

Zuzana Palková, PhD. Dotazníkový prieskum ukázal, že dôsledky pandémie je potrebné riešiť 

naprieč rezortami a všetkými spoločenskými skupinami, pričom pandémia okrem škôd 

otvorila aj dvere možnostiam, ktoré by sa za iných okolností v praxi presadzovali pomaly  

a v niektorých prípadoch aj ťažko. Pandémia tiež zvýšila záujem mestského obyvateľstva 

o vidiek. Ďalším bodom programu bola diskusia o príprave novej SPP 2023 – 2027, v rámci 

ktorej bolo vytvorených 21 pracovných podskupín pre jednotlivé intervencie. JUDr. M. 

Okenková, PhD. priniesla aktuálne informácie z pracovných stretnutí ohľadom prípravy 

Strategického plánu pod vedením MPRV SR. Ing. Mária Behanovská predstavila 

pripomienky k jednotlivým aktivitám, ktoré odzneli v pracovných skupinách k priorite  

2 - Podpora kultúrnych, športových a spoločenských aktivít na vidieku a k priorite  

3 - Podpora ľudských zdrojov na vidieku - aktívna komunita a mládež, pričom účastníci 

workshopu mali možnosť k téme diskutovať prostredníctvom aplikácie menti.com. Najviac 

medzi účastníkmi rezonovala otázka diverzifikácie poľnohospodárskych podnikov, a to ako 

podporiť kultúrne, športové a spoločenské aktivity na vidieku. Návrhy pripomienok, ktoré 

odzneli medzi účastníkmi workshopu boli sformulované a doručené na MPRV SR do dátumu 

zasadnutia pracovnej skupiny. Pán Jakub Dvorský priniesol aktuálne informácie z podskupiny 

pre mladých poľnohospodárov. Predstavil SP SPP Intervencie na rozvoj vidieka – získavanie 

mladých farmárov formou paušálnej podpory s celoštátnou pôsobnosťou. K téme vznikla 

medzi účastníkmi diskusia, najviac rezonovala téma nastavenia oprávnenosti na získanie 

podpory pre mladých poľnohospodárov a otázka, ako čo najlepšie prilákať a udržať mladých 

farmárov na vidieku. Na záver podujatia odznela informácia o inovatívnom nástroji 
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vyvinutom v rámci projektu PoliRural – www.agrihub.cz a možnostiach vytvorenia jeho 

slovenskej verzie, pričom je dôležité zosieťovať a prepojiť projekty a príklady dobrej praxe. 

» Účasť na webinári „Zelené technológie v slovenských mestách“ (13.04.2021, online 

prostredníctvom platformy ZOOM) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila online webináru s cieľom získať informácie o tom, ako sa 

zelené technológie u nás v súčasnosti využívajú. Seminár zorganizovala SARIO. Prezentujúci, 

zástupca poradenskej spoločnosti, inovačného štúdia, pracovníčka mestského úradu, poskytli 

účastníkom informácie o aktuálnych trendoch a „smart“ riešeniach využívaných v tejto oblasti 

v slovenských mestách, konkrétne príklady boli uvádzané z Trenčína, ale aj v mestách 

v Holandsku. Používané inovatívne riešenia predstavujú smer pri dosahovaní klimatickej 

udržateľnosti. 

» Účasť na seminári „Presné poľnohospodárstvo – výzva súčasnosti?“ (21.04.2021, 

online) 

Prednáška, ktorej sa zúčastnila zástupkyňa ARVI s cieľom doplnenia si informácií, bola 

zameraná na tému problematiky presného poľnohospodárstva a viedol ju prof. Ing. Rataj, 

PhD. z SPU Nitra. Vo svojej prednáške sa venoval témam ako Variabilita výrobného 

prostredia a pracovných operácií; Satelitná navigácia a presné poľnohospodárstvo  

a Poľnohospodárstvo 4.0. Prítomným ozrejmil rozdiel medzi klasickou agrotechnikou  

a postupmi presného poľnohospodárstva. S vývojom techniky rastie však aj podiel systémov, 

ktoré dokážu on-line zisťovať vlastnosti, spracovať ich a zadať do riadiacich prvkov 

aplikačného zariadenia. V závere prednášky prebehla krátka diskusia, kde boli prítomným 

zodpovedané otázky, z technických dôvodov boli vyzvaní i o e-mailové zaslanie podnetov.  

» Účasť na II. stretnutí Pracovnej skupiny pre mladých poľnohospodárov (21.04.2021, 

online) 

Predmetom stretnutia bolo predstavenie návrhu intervencie upraveného v zmysle pripomienok 

členov TPS pre mladých farmárov. Ing. Tvrdá upozornila na zmeny oproti predchádzajúcemu 

návrhu (požiadavky na mladého farmára, predloženie podnikateľského plánu, výška paušálnej 

sumy, bodovacie kritériá pre výber projektov a aké druhy projektov alebo farmárov 

prostredníctvom nich podporovať). Ing. Tvrdá apelovala na členov TPS, aby svoje 

pripomienky z diskusie zaslali i v písomnej forme. Pripomienky boli zo strany ARVI zaslané 

04.05.2021. 
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» Účasť na seminári  „Úspešný návrh programu Horizont Európa: Vedecko-technická 

dokonalosť je kľúčová, nezabudnite však na ďalšie aspekty“ (21.04.2021, web stream) 

Úlohou seminára, ktorého sa zúčastnila i zástupkyňa ARVI s cieľom získať užitočné 

informácie v súvislosti s návrhom programu Horizont Európa ako aj prípravou úspešného 

projektu, bolo upozorniť na to, že návrh má byť vyhovujúci nielen po odbornej stránke, ale je 

potrebné sústrediť sa aj na iné dôležité aspekty návrhu, akými sú open science, integrácia 

GEP vo vedeckom kontexte, šírenie a prezentácia dosiahnutých výsledkov, zásada “Do no 

significant harm” (DNSH) – je potrebné sa vždy usilovať o to, aby žiadna činnosť či pomoc 

nemala nežiadúce vedľajšie účinky a iné... Odporúčania a prezentácie pre žiadateľov 

programu Horizont Europe zo seminára boli tvorené na základe doterajších skúseností  

v programe Horizont 2020. Webinár sa uskutočnil v nadväznosti na webinár s názvom „Ako 

pripraviť úspešný návrh pre Horizont Európa“ (24. marca 2021). 

» Účasť na online zasadnutí s odbornou verejnosťou v rámci participatívnej tvorby 

Národného lesníckeho programu (NLP) (28.04.2021, online) 

Cieľom stretnutia bolo predstavenie návrhu strategických cieľov a opatrení, predbežného 

časového harmonogramu a finančných rámcov v rámci NLP. Úlohou stretnutia bolo 

pripomienkovanie návrhov strategických a špecifických cieľov a diskusia v pracovných 

podskupinách podľa tém tematických výborov. Vypracovanie NLP vyplýva  

z medzinárodných dohôd, na ktorých realizácii sa SR podieľa. ARVI tak mala možnosť 

podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní NLP, ktorý je dôležitý z hľadiska investícií do 

rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov na nasledujúce obdobie rokov 2022 

- 2030. Výsledkom stretnutia bolo zapracovanie pripomienok z tematických skupín na úrovni 

strategických a špecifických cieľov v rámci NLP. 

» Účasť na online diskusii „S farmármi o zmene klímy“ (04.05.2021, online) 

Diskusia, ktorej sa zúčastnila zástupkyňa ARVI s cieľom doplnenia  si informácií, bola 

súčasťou Nitrianskych univerzitných dní. Úvod diskusie sa venoval otázke, ako sa klimatická 

zmena dotýka poľnohospodárov v praxi. Moderátor diskusie, pán Koreň, poukázal na grafoch 

klimatické zmeny – klimatická kríza, s poukázaním vývoja priemernej ročnej teploty na 

Slovensku za dlhšie obdobie, graf zrážok – odchýlky a deficity. Diskutujúci pokračovali 

v uvedení riešení príkladov z praxe, kde bolo i poukázané na venovanie sa šľachteniu plodín, 

ktoré sú napr. menej náchylné na nízke teploty. Klimatickým zmenám 
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a riešeniu/predchádzaniu problémov vzniknutých v dôsledku týchto zmien je potrebné sa 

venovať z dlhodobého hľadiska. Odporúčané bolo budovať vodozádržné zariadenia, venovať 

sa závlahám a ďalším opatreniam, ktoré je možné finančne podporiť či už zo štátnej pomoci 

alebo z európskych fondov. Taktiež je významné pestovanie i krycími plodinami, biopásy, 

dôležité je venovať sa ochrane proti mrazom. V zmene klímy sú ale i pozitíva, napr.  

v rozšírenom spektre plodín, ktoré sa môžu dnes u nás pestovať. Diskutujúci poukázali na 

problém riešenia následkov z minulosti a podcenenie predchádzania negatívnych vplyvov, na 

ktoré sa je podstatné zamerať. Čo sa týka vplyvu klimatických zmien na ceny komodít, ceny 

nevznikajú na Slovensku, ale „diktuje“ ich celý svet, či Európa. Taktiež je dôležité, aby do 

budúcnosti pribúdali ekologicky hospodáriaci poľnohospodári. V závere diskusie bolo 

vyjadrené, že v sektore poľnohospodárstva je budúcnosť, nakoľko ani kríza a pandemická 

situácia činnosť poľnohospodárov neovplyvnila. 

» Účasť na aktivite „Horizont Európa – Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné 

zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie  (04.05.2021, online, web stream) 

Cieľom účasti zástupkyne ARVI na online vysielaní bolo oboznámenie sa s nastavením 

programu Horizont Európa. Prednášajúci informovali o základných misiách slúžiacich pre 

naplnenie cieľov programu, siedmych cieľoch Klastra 6, európskych partnerstvách v oblasti 

výskumu a inovácií. Prizvané boli aj zástupkyne NPPC a SPU, ktoré prezentovali úspešné 

projektové činnosti zastúpených organizácií súvisiace s programom Horizont 2020. 

» Účasť na online aktivite  „Hovorme o sociálnom poľnohospodárstve – Ako je to 

v Nórsku a severnej Európe“ (06.05.2021, online) 

Cieľom stretnutia, bolo predstavenie modelu sociálneho poľnohospodárstva zo zahraničia  

a demonštrácia skúseností z praxe. Dôvodom účasti zástupkyne ARVI na aktivite bolo 

i získanie informácií o sociálnom poľnohospodárstve, jeho ponímaní a skúsenostiach 

s implementáciou sociálneho poľnohospodárstva v iných krajinách. Na stretnutí sa ako hosť 

zúčastnil Dr. Rhys Evans, Hogskulen z Nórskej univerzity a predstavil model fungovania 

sociálneho poľnohospodárstva a podrobný opis inštitúcií a organizácií, ktoré sociálne 

poľnohospodárstvo v Nórsku zastrešujú ako aj ukážky z praxe. Stretnutie zorganizovalo 

občianske združenie Druživa v rámci projektu Zahájenie sociálneho poľnohospodárstva na 

Slovensku. Na základe nadobudnutých informácií zo zrealizovanej aktivity je možné 

konštatovať, že výhodou toho, že Slovensko je v začiatkoch zavádzania sociálneho 



Správa o činnosti za rok 2021 

 

 

44 

 

poľnohospodárstva do praxe je, že sa môžu tieto systémy nastaviť jednoduchšie 

a efektívnejšie pre farmárov. Financovanie sociálneho poľnohospodárstva v Nórsku prebieha 

prostredníctvom platby zákazníkov za poskytnuté sociálne služby. Rovnako ako v ostatných 

krajinách, aj tu existujú problémy s rozvojom v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti, kde 

nie vždy je jasné, aká veľká je potreba financovania. Na záver stretnutia Dr. Rhys Evans  

odpovedal v diskusii na položené otázky od prítomných divákov.  

» Účasť na Online diskusii „Zmení EÚ Slovenské lesy?“ (10.05.2021, online)  

Za účelom získania nových informácií k problematike lesného hospodárstva sa i zástupkyňa 

ARVI zúčastnila  online diskusie „Zmení EÚ Slovenské lesy?“. Nosnou témou, bolo lesné 

hospodárstvo v kontexte viacerých iniciatív na európskej úrovni ako je Európska zelená 

dohoda, Stratégia lesného hospodárstva a SPP. Cieľom stretnutia bolo nájsť odpovede na 

otázky týkajúce sa budúcnosti a smerovania lesného hospodárstva na Slovensku ako aj zmena 

postoja k užívaniu slovenských lesov. V rámci EÚ sa čoraz viac začína hovoriť  

o ,,európskych lesoch“ napriek tomu, že lesné hospodárstvo je predovšetkým v kompetencii 

členských krajín. Budúcnosť lesov môžu ovplyvniť aj viaceré politiky vznikajúce na úrovni 

EÚ. Diskutujúcimi boli Michal Wiezik, poslanec EP, Viliam Pichler, predseda dozornej rady 

LESY SR, š. p. a Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva  

a spracovania dreva MPRV SR.  

» Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny IROP - žrebovanie odborných hodnotiteľov 

(11.05.2021, Bratislava) 

Zástupca ARVI sa zúčastnil zasadnutia komisie na výber odborných hodnotiteľov pre výzvy 

na predkladanie Žiadostí o príspevok. Členovia komisie losovali odborných hodnotiteľov pre 

MAS Kopaničiarsky región, MAS Južný Gemer, MAS Biela Orava, MAS Podpoľanie, MAS 

IK Novohrad, MAS Stredný Gemer, MAS Tatry – Pieniny, MAS Požitavie – Širočina, MAS 

Cedron Nitrava, MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., MAS Gemer – Rožňava, MAS 

Zemplín pod Vihorlatom, MAS Pod hradom Čičva, MAS Sekčov – Topľa, MAS OZ Kras, 

MAS Hnilec, MAS Geopark BB. Pre každú MAS a jednotlivú výzvu vylosovali dvoch 

odborných hodnotiteľov a dvoch náhradníkov. Losovanie prebehlo bez komplikácií  

a pridelenie jednotlivých odborných hodnotiteľov bolo jednohlasne schválené členmi komisie. 
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» Účasť na  online konferencii: ,,Úloha krajov pri čerpaní eurofondov 2020+“ 

(20.05.2021, online prostredníctvom platformy ZOOM) 

V rámci programu konferencie, ktorú zorganizovalo  Združenie samosprávnych krajov SK  

8 v spolupráci s regionálnymi týždenníkmi MY, Technickou univerzitou v Košiciach  

a portálom EURACTIV Slovensko, boli predstavené výsledky exkluzívneho prieskumu 

verejnej mienky na tému politiky súdržnosti na Slovensku. Do konferencie prispeli svojimi 

postrehmi predsedovia samosprávnych krajov, zástupca MIRRI SR, EVR ako aj odborníci  

z radov miestnych a regionálnych samospráv na Slovensku.  Z obsahu konferencie vyplýva 

potreba zabezpečenia priorít v území na základe príkladu EÚ, zabezpečenie rovnomerného 

prerozdelenia fondov medzi politické ciele. Vychádzajúc z prieskumu verejnej mienky je 

z pohľadu rozvoja regiónov potrebné riešiť otázku zdravotníctva, budovania ciest, budovania 

kanalizácií, služieb pre seniorov, poľnohospodárstva, priemyslu, vzdelávania, sociálnej 

pomoci a podpory bývania. Účastníci panelovej diskusie sa zhodli na potrebe využitia nástroja 

na synergické zabezpečenie financovania aktivít a realizácie investícií potrebných pre územie 

prostredníctvom IÚS.  Pre efektívne čerpanie prostriedkov z EÚ by mohli byť podporené 

odborné centrá pre kontrolu a poradenstvo v jednotlivých regiónoch, odborná a priama 

diskusia medzi jednotlivými sektormi a spolupráca. Zástupkyňa ARVI sa aktivity zúčastnila 

so zámerom oboznámiť sa s fungovaním štrukturálnych fondov v budúcom programovom 

období. 

» Účasť na Európskom samite sociálnej ekonomiky (26. – 27.05.2021, online) 

Účasť zástupkyne ARVI na Európskom samite sociálnej ekonomiky bola zameraná na 

získanie informácií o aktuálnom dianí a najnovších trendoch a informácií v oblasti sociálnej 

ekonomiky. Samit pozostával z mnohých súbežne prebiehajúcich webinárov a zaoberal sa 

viacerými témami súvisiacimi so sociálnou ekonomikou (plytvanie potravinami, modely 

sociálno – ekonomických podnikov, sociálne aktivity pre rôzne typy komunít,...). Účastníci aj 

prednášajúci prezentovali svoje skúsenosti z rôznych krajín EÚ, ale i mimo nej.   

» Účasť na Medzinárodnej konferencii  „ENVIRO 2021“ (03. – 04.06.2021, Bratislava) 

S cieľom informovať sa o novinkách v oblasti environmentálneho vzdelávania a spôsobov 

zmierňovania negatívnych vplyvov zmeny klímy najmä v oblasti poľnohospodárstva sa 

zástupkyňa ARVI zúčastnila 25. ročníka konferencie pod názvom „Zníženie rizika 

nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine.“ Na konferencii sa pojednávalo o nových 

trendoch v environmentálnom vzdelávaní, dôvodoch zmeny klímy, jej dopadoch na 
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poľnohospodársku i mestskú krajinu a spôsoboch mitigácie/zmierňovania týchto vplyvov, či 

vplyve a podiele poľnohospodárstva na zmene klímy. Získané informácie poskytli zástupkyni 

ARVI prehľad v danej problematike a boli využité pri zostavovaní brožúry „Zmierňovanie 

dopadov klimatických zmien v poľnohospodárstve.“ 

» Účasť na webinári s názvom „Konať lokálne: zapojenie občanov a mobilizácia 

komunity“ (09.06.2021, online) 

Webinár informoval o potrebách v súvislosti so zmenou klímy vo vzťahu k aktivitám pre 

zapojenie občanov a mobilizáciu miestnych komunít, či už v mestách alebo na vidieku. 

Pojednával o kľúčových faktoroch, ktoré majú prispieť k urýchleniu a zintenzívneniu 

miestnych opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Opatrenia majú zabezpečiť 

spoločenskú transformáciu na európske regióny a mestá/obce odolné voči zmenám podnebia. 

Informácie získané zástupkyňou ARVI počas webináru môžu v budúcnosti prispieť k osvete 

a šírení informácií medzi ďalších kľúčových aktérov rozvoja vidieka (MAS, obce, občianski 

aktivisti a pod.).   

» Účasť na webinári „Lepšie oživenie: oživenie po COVID, budovanie odolnosti 

a spoločenská transformácia  (10.06.2021, online prostredníctvom platformy ZOOM) 

Webinár, ktorého sa s cieľom doplnenia si informácií zúčastnila i zástupkyňa ARVI bol 

venovaný aspektom spoločenskej transformácie obnovy po COVID pandémii z pohľadu 

občanov. COVID utlmil a zastavil dianie v mnohých oblastiach života, čo ale predstavuje 

šancu na nový začiatok a zmenu v konaní a možnosť prehodnotiť náš prístup v zásadných 

oblastiach aj vo vzťahu k podnebiu. Diskutovalo sa o nových konceptoch, ktoré zahŕňajú 

posilňovanie miestnych hodnotových reťazcov, sociálnej a ekosystémovej odolnosti a zároveň 

znižovaní sociálnej a ekonomickej zraniteľnosti. Stratégie zamerané na dostatok znamenajú 

utlmovanie ekonomickej produkcie v mnohých sektoroch a paralelne znižovanie spotreby.  

» Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny IROP - žrebovanie odborných hodnotiteľov 

(10.06.2021, Bratislava) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila na zasadnutí komisie na výber odborných hodnotiteľov pre 

výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok. Pre každú MAS a jednotlivú výzvu členovia 

komisie vylosovali dvoch odborných hodnotiteľov a dvoch náhradníkov.  Členovia komisie 

losovali odborných hodnotiteľov pre nasledovné MAS: MAS: IK Novohrad, MAS: Biela 

Orava, MAS: Naše Považie, MAS: Záhorie, o. z., MAS: Miloj Spiš, o. z., MAS:LEV, MAS: 
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IK Novohrad, MAS: Geopark BB, MAS: Občianske združenie Žiarska kotlina, MAS: Rajecká 

dolina, MAS: Radošinka, MAS: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, MAS: CEDRON-

NITRAVA, MAS: Gemer-Rožňava, MAS: SĽUBICA, MAS: Sekčov – Topľa, MAS: 

Partnerstvo Južného Novohradu. Losovanie prebehlo bez komplikácií a pridelenie 

jednotlivých odborných hodnotiteľov bolo jednohlasne schválené členmi komisie.  

» Účasť na III. stretnutí Pracovnej skupiny pre mladých poľnohospodárov (11.06.2021, 

online) 

Predmetom stretnutia, ktorého sa zúčastnili i zástupkyne ARVI bolo prerokovanie aktuálnych 

návrhov predmetných intervencií od členov TPS. Ing. Tvrdá prešla poslednú verziu návrhu 

intervencie upravenej v zmysle pripomienok členov TPS pre  mladých farmárov po dvoch 

stretnutiach (definícia mladého poľnohospodára, podmienky oprávnenosti, bodovacie 

kritériá). Podľa Ing. Tvrdej bol ešte v oblasti bodovacích kritérií priestor pre detailnejšie 

rozpracovanie kritérií. Informovala tiež o tom, že sa konala i veľká pracovná skupina a že 

členom skupiny bolo zaslané vyhodnotenie pripomienok i s odôvodnením ich 

akceptovania/neakceptovania. Po tomto odprezentovaní intervencie nasledovala diskusia, kde 

boli vznesené ďalšie návrhy a pripomienky od členov TPS. Ing. Tvrdá sa poďakovala 

a informovala, že dané pripomienky a návrhy či už zo stretnutia, alebo ktoré budú písomne 

zaslané, odprezentuje kolegom a bude členov informovať o ďalšom nastavení intervencie.  

» Účasť na ECCA - „5. Európska konferencia adaptácie na klimatickú zmenu“ 

(22.06.2021, online) 

Európska konferencia reagovala na problematiku týkajúcu sa klimatickej zmeny, ktorá je 

v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. Zaoberala sa spôsobmi inšpirovania k aktivitám 

klimatickej adaptácie pre transformáciu a tiež dôležitosťou zdieľania vedomostí o klimatickej 

adaptácii. S adaptáciou ide ruka v ruke aj mitigácia/zmierňovanie klimatických dopadov. 

Účasťou na konferencii získala zástupkyňa ARVI hodnotné informácie, ktoré bude môcť 

agentúra využiť a propagovať spôsoby, akými sa dajú zmierňovať dopady klimatickej zmeny 

i v sektore poľnohospodárstva.  

» Účasť na aktivite „Európske dni výskumu a inovácií“ (23. – 24.06.2021, online) 

Podujatie Európske dni výskumu a inovácií je každoročne organizované EK a stretávajú sa na 

ňom zástupcovia z radov výskumníkov, podnikateľov, tvorcov politík a verejnosti. S cieľom 

získať informácie, ako možno využiť inovácie ďalej v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
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vidieka, sa stretnutia zúčastnila i zástupkyňa ARVI. V tomto roku mali dni podtitul učenie sa 

zo skúseností z minulosti, formovanie budúcnosti. Cieľom bola diskusia o situácii a aktivitách 

v oblasti výskumu a vývoja pre udržateľnú budúcnosť pre Európu. Kríza COVID-19 ukázala, 

že spolupráca, výskum a inovácie sú cestou zotavenia a príležitosťou pre prípravu férovej, 

zelenšej a digitálnejšej budúcnosti.  

» Účasť na online diskusii „Eurofondy, plán obnovy a klimatická zmena“  (24.06.2021, 

online) 

V online diskusii na tému eurofondy, plán obnovy a klimatická zmena vystúpili štyria 

panelisti (zástupca mestskej samosprávy, ministerstva, analytik a enviromentalistka). 

Vyjadrili svoj názor k témam a problémom, ktoré v týchto oblastiach vidia, napr. úloha 

samospráv pri tvorbe politík, byrokraticky náročné postupy, príprava kvalitných projektov,...). 

Účasťou na diskusii získala zástupkyňa ARVI nové informácie v daných oblastiach 

a prehĺbila si doterajšie znalosti a vedomosti.  Z diskusie vyplynulo, že v nasledujúcich 

rokoch bude mať Slovensko na mitigačné a adaptačné opatrenia k dispozícii 159 miliónov eur 

z Plánu obnovy a ďalšie prostriedky z eurofondov. Je potrebné, aby sa tieto prostriedky 

efektívne využili. 

» Účasť na webinári „Podpora udržateľnej digitalizácie v poľnohospodárstve, lesníctve 

a na vidieku do r. 2040  (30.06.2021, online) 

Webinár organizovala DESIRA, projekt podporovaný programom Horizont 2020, 

a prezentovala na ňom výsledky odbornej diskusie k politickej iniciatíve „Dlhodobá vízia pre 

vidiecke oblasti,“ ktorú iniciovala predsedníčka EK, Ursula von der Leyen. Výsledky 

prezentovanej diskusie sa týkali otázky, ako môžu digitálne technológie prispievať k žiadúcej 

budúcnosti vo vidieckych oblastiach do roku 2040 a prezentované boli príklady v súčasnosti 

aplikovaných kľúčových digitálnych technológií. Zástupkyňa ARVI využije nadobudnuté 

informácie pri tvorbe ďalších propagačných materiálov v oblasti využívania digitálnych 

technológií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. 

» Účasť na online diskusii „Poľnohospodárstvo a biodiverzita: symbióza alebo 

disharmónia“ (06.07.2021, online prostredníctvom platformy ZOOM) 

V online diskusii mala možnosť zástupkyňa ARVI rozšíriť si vedomosti a vypočuť si názory 

na tému biodiverzita a jej strata, prečo predstavuje úbytok biodiverzity v poľnohospodárstve 

problém, čo ju spôsobuje, aký to má vplyv na činnosť poľnohospodárov a ako tento problém 
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riešiť. Diskusiu viedol editor portálu EURACTIV, diskutovali štyria panelisti: štátny tajomník 

MŽP SR, štátny tajomník MPRV SR, predseda SPPK, zástupca Slovenskej ornitologickej 

spoločnosti. 

» Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny IROP - žrebovanie odborných hodnotiteľov 

(09.07.2021, Bratislava) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila na zasadnutí komisie na výber odborných hodnotiteľov pre 

výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok pre nasledovné MAS: MAS: IK Novohrad, MAS: 

Miloj Spiš, o. z., MAS: Dolné Záhorie, MAS: Kopaničiarsky región, MAS: Stredné Ponitrie, 

MAS: VSP Stredný Gemer. Pre každú MAS a jednotlivú výzvu členovia komisie vylosovali 

dvoch odborných hodnotiteľov a jedného alebo dvoch náhradníkov, vzhľadom k tomu, koľko 

bolo prihlásených odborných hodnotiteľov k danej výzve.  Losovanie prebehlo bez 

komplikácií a pridelenie jednotlivých odborných hodnotiteľov bolo jednohlasne schválené 

členmi komisie.  

» Účasť na online  aktivite „Hovorme o sociálnom poľnohospodárstve – Skúsenosti  

z praxe“ (15.07.2021, online) 

S cieľom získania čo najviac praktických informácií ohľadom fungovania sociálneho 

poľnohospodárstva sa zástupkyňa ARVI zúčastnila ďalšej zo série online aktivít na túto tému. 

Cieľom stretnutia bolo predstaviť práve praktické skúsenosti z oblasti poskytovania 

sociálnych služieb na území Slovenskej a Českej republiky, poukázať na aktuálny stav 

riešenia tejto problematiky, ale aj demonštrovať reálne problémy, obmedzenia a možnosti 

v otázke sociálneho poľnohospodárstva. Na úvod stretnutia predseda Druživa o. z., Miloslav 

Kováč upozornil na novovzniknutú publikáciu ,,Poskytovanie sociálnych služieb 

v poľnohospodárstve.“ P. Vojtěch Veselý, majiteľ ekofarmy Biostatek predstavil svoje 

praktické skúsenosti z poskytovania sociálnych služieb na vlastnej farme, kde už 6 rokov 

zamestnáva sociálne ohrozených či zdravotne postihnutých ľudí. Vo svojej prezentácii 

upozornil najmä na potrebu nekonvenčného poľnohospodárstva, ktorá je v súlade s ochranou 

prírody a krajiny, pričom ekologické poľnohospodárstvo vidí ako jednu z ciest k potravinovej 

samostatnosti. Druhý prezentoval Milan Vaňo, ktorý pracuje v  Rozvojovej agentúre BBSK 

Dobrý kraj ako špecialista na sociálnu ekonomiku a zároveň je aj konateľom registrovaného 

sociálneho podniku BBSK s názvom "Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o." Tento podnik 

dáva prácu uchádzačom znevýhodneným na trhu práce, zabezpečuje prax študentom blízkej 
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strednej školy a úrodu využijú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Na úvod svojej 

prezentácie predstavil projekt ,,Farmár,“ ktorého cieľom je uprednostniť potraviny  

z lokálnych zdrojov, ktoré budú môcť župné zariadenia využiť vtedy, keď budú ich 

dodávateľom registrované sociálne podniky. Samotný BBSK  má v súčasnosti 2 registrované 

sociálne podniky, z ktorých jeden sa zaoberá práve pestovaním ovocia a cesnaku. 

Zamestnávanie znevýhodnených je ďalším aspektom, pre ktorý chce kraj podporiť rozvoj 

sociálneho podnikania. Vaňo zároveň dodal, že v najmenej rozvinutých krajoch ako je 

napríklad BBSK, je zamestnávanie ľudí v sociálnych poľnohospodárskych podnikoch cestou, 

ako podporiť rozvoj regiónu a zvýšiť životnú úroveň miestnych obyvateľov. Ďalej upozornil 

na fakt, že MPRV SR nemá vo svojich stanovách definovaný pojem ,,sociálny 

poľnohospodársky podnik,“ preto je zatiaľ obtiažne podporovať takýto typ podnikov. Zároveň 

podotkol, že existuje snaha so strany občianskeho združenia Druživa ako aj zo strany TPS pre 

sociálne poľnohospodárstvo o to, aby sa tento pojem dostal do tejto legislatívy. Zároveň vidí 

možnosť využiť prostriedky z PRV SR 2014 – 2022 čerpať finančné prostriedky pre tieto 

skupiny a zároveň zvýhodniť sociálne poľnohospodárske podniky v jednotlivých výzvach, na 

čom komunikujú aj s rezortom pôdohospodárstva. Na záver stretnutia diskutujúci odpovedali 

na otázky od prítomných divákov.  

» Konferencia k Intervenčnej stratégii SPP na roky 2023-2027 (19.08.2021, Nitra) 

Počas výstavy Tradície slovenského vidieka sa v priestoroch  Agrokomplexu konala 

konferencia k intervenčnej stratégii SPP pre nové programové obdobie, ktorej sa zúčastnila aj 

zástupkyňa ARVI. Prezentovaná bola aktualizácia Intervenčnej stratégie SPP na roky 2023-

2027 a to na základe Vládou SR schváleného spolufinancovanie II. piliera budúcej SPP na 

úrovni 36,92%, čo predstavuje výrazné navýšenie spolufinancovania oproti obdobiu 2014 - 

2020, kedy bolo spolufinancovanie na úrovni 25,7%. Počas nej bol zároveň odbornej 

verejnosti predstavený dokument vypracovaný NPPC ,,Vízia spoločných postupov pri 

budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte do roku 2035,“ ktorý súčasne 

predstavoval východiskový materiál pre tvorbu SPP do roku 2027. Dokument opisuje postup 

a formy podpory smerujúce k potravinovej sebestačnosti, zvýšeniu konkurencieschopnosti 

a inovačného potenciálu slovenských poľnohospodárov a potravinárov v horizonte roku 2035. 
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» Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny IROP - žrebovanie odborných hodnotiteľov 

(07.09.2021, Bratislava) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila na zasadnutí komisie na výber odborných hodnotiteľov pre 

výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok. Pre každú MAS vylosovali členovia komisie 

dvoch odborných hodnotiteľov a dvoch náhradníkov. Členovia komisie losovali odborných 

hodnotiteľov pre nasledovné MAS: Partnerstvo Južného Novohradu, Šafrán, Stredné Ponitrie, 

Bebrava, Geopark BB, VSP Stredný Gemer, Dolné Záhorie, Dvory a okolie, Partnerstvo pre 

MAS Dolný Liptov, Chopok Juh. Losovanie prebehlo bez komplikácií a pridelenie 

jednotlivých odborných hodnotiteľov bolo členmi komisie jednohlasne schválené.  

» Účasť na zasadnutí 57. Valného zhromaždenia NPPC (22.09.2021, Lužianky) 

Zamestnanec ARVI sa ako riadny člen Valného zhromaždenia zúčastnil 57. Valného 

zhromaždenia členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Cieľom zasadnutia bola 

voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa, schválenie 

Správy o činnosti predsedníctva a orgánov SAPV za obdobie 2020 - 2021, novelizácia 

volebného poriadku, voľba členov Predsedníctva SAPV a vedecká rozprava na tému 

„Potraviny pre tretie tisícročie.“ Program bol naplnený v zmysle pozvánky. 

» Účasť na Diskusnom fóre Agrofilmu na tému: Pozemkové úpravy (06.10.2021, Online) 

Diskusného fóra ako jedného zo sprievodných podujatí filmového festivalu AGROFILM 

2021 prostredníctvom online vysielania sa zúčastnila zástupkyňa ARVI, aby si prehĺbila 

informácie v danej oblasti. Hostí privítal a diskusiu moderoval Ján Škorňa. Diskusie sa 

priamo zúčastnili: Emil Macho - SPPK, Róbert Čalfa – Generálny riaditeľ sekcie 

pozemkových úprav na MPRV SR, Jozef Kožár z Komory pozemkových úprav, a Peter 

Minich z obce Prestavlky, ktorí prezentovali svoje názory na pozemkové reformy a návrhy, 

akým spôsobom by mali byť pozemkové reformy riešené. Diskutéri tiež hovorili o výhodách, 

ktoré pozemkové reformy prinášajú pre spoločnosť, ale aj konkrétne problémy, ktoré ukázali 

príklady z praxe. Diváci mali možnosť klásť otázky, resp. zapájať sa do diskusie zanechaním 

komentárov na facebooku alebo prostredníctvom e-mailu. Súčasťou programu bolo aj 

premietanie krátkych reportáži na tému pozemkových úprav, ktoré slúžili na priblíženie 

problematiky a uvedenie do témy pozemkových úprav.   
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» Účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej 

inklúzie (14. – 15.10.2021, SPU Nitra, online) 

Zástupkyňa ARVI sa zúčastnila  dvojdňovej medzinárodnej konferencie zameranej na 

sociálne poľnohospodárstvo s cieľom prehĺbiť si vedomosti v danej oblasti. Konferencia sa 

konala pod záštitou MPRV SR, Samuela Vlčana v priestoroch  SPU v Nitre, pričom účastníci 

mali možnosť zúčastniť sa aj prostredníctvom online platformy ZOOM. Cieľom konferencie 

bolo posilniť dialóg medzi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania pre 

rozvoj sociálneho poľnohospodárstva ako dôležitej súčasti sociálnej ekonomiky štátu, podeliť 

sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú 

úlohu inovácií v poľnohospodárstve, ktoré majú veľký prínos aj v rozvoji vidieka. V prvý deň 

konferencie vystúpilo desať zahraničných hostí, ktorí hovorili o podmienkach a prínosoch 

sociálneho poľnohospodárstva v Nórsku, Maďarsku, Holandsku, Českej republike, Poľsku, 

Taliansku a v Japonsku. Druhý deň sa niesol v znamení slovenských lídrov, ktorý hovorili 

najmä o koncepte, východiskách a podpore sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku.  

» Účasť na  zasadnutí odboru RRV SAPV (20.10.2021, online) 

Zamestnankyňa ARVI sa zúčastnila online zasadnutia odboru RRV SAPV, kde bolo 

informovaná o záveroch z 57. valného zhromaždenia členov SAPV a o požiadavkách nového 

predsedu SAPV prof. Gozoru na RRV SAPV. V rámci diskusie sa rokovalo  o smerovaní 

odboru a o počte riadnych, čestných a zahraničných členov SAPV. Na konci stretnutia sa 

uskutočnila Voľba predsedu odboru RRV SAPV na funkčné obdobie rokov 2022 – 2024, 

ktorou sa stala  doc. Muchová z SPU. Mgr. Gudábová z ARVI bola zvolená za 

podpredsedkyňu odboru RRV SAPV. Užšia spolupráca odboru bude realizovaná v roku 2022. 

» Účasť na konferencii AgriLink (10.-12.11.2021, online) 

Cieľom účasti zástupkyne ARVI bolo oboznámenie sa s medzinárodným projektom AgriLink, 

ktorý prebiehal v rokoch 2017 až 2021 a bol podporený z programu Horizont 2020. Cieľom 

projektu bolo zlepšiť pochopenie formálnych a neformálnych úloh, ktoré majú rôzni 

poskytovatelia poľnohospodárskeho poradenstva v procese rozhodovania farmárov a pri 

posilňovaní znalostných tokov, zlepšovania učenia a posilňovaní inovácií 

v poľnohospodárstve. Konferencia bola zorganizovaná s cieľom prispieť k diskusii o zlepšení 

poradenských postupov a politík pre udržateľný rozvoj európskeho poľnohospodárstva 

prostredníctvom oboznámenia s jednotlivými fázami projektu.  
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» Účasť na medzinárodnom projekte SPIN-EU-ROUTES – podpora cestovného ruchu 

ARVI bola vo februári oslovená  stať sa medzinárodným partnerom na projekte SPIN-EU-

ROUTES - podpora cestovného ruchu v rámci Programu COSME na podporu zavádzania 

digitalizácie, inovácií a nových technológií v cestovnom ruchu prostredníctvom nadnárodnej 

spolupráce a budovania kapacít. Zámerom bolo podporovať takzvané menšie turistické 

destinácie v procese rozvoja digitalizácie a posilňovania ekosystému cestovného ruchu (napr. 

kultúrne oblasti, vidiecke oblasti, malé obce, hrady a zámky, prírodné oblasti vhodné na pešiu 

turistiku alebo cykloturistiku, oblasť integrovaná s trvalo udržateľným rozvojom 

gastronomický cestovný ruch, ktoré sú dôležité pre výživu a zdravie obyvateľstva a pod.). 

Cieľom projektu bolo i vytvorenie kvalitného vzdelávacieho programu a vytvorenie 

dynamickej platformy, ktorá by umožnila prepojenie, kontinuitu a integráciu všetkých 

zúčastnených aktérov, znásobila networking a zahŕňala tematické webináre pre rozvoj 

podnikania. ARVI vyplnila prihlášku partnera, avšak projekt nebol nakoniec podporený.  

 

Výstupy: účasť na 42 odborných pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch  

zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.    
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7 ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE V ROKU 

2021 A HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV 

ORGANIZÁCIE  

Vychádzajúc z cieľov a prehľadu ich plnenia zo strany ARVI možno zrekapitulovať,  

že hlavným cieľom pre rok 2021 bolo zhromažďovanie, analýza a poskytovanie informácií  

v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, šírenie osvety o činnosti organizácie a podpora 

spolupráce na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni v rámci PRV SR 2014 – 2022 

vrátane využitia vhodných príležitostí a možností na získanie nových informácií a vedomostí 

a výmeny skúseností a informácií týkajúcich sa problematiky rozvoja vidieka, 

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a príslušných aktivít. 

Plnenie zadaných úloh a naplánovaných aktivít a s nimi súvisiace činnosti ARVI realizovala 

podľa podpísaného Dodatku č. 2 ku Kontraktu č. 396/2020/MPRVSR-610 na realizáciu úloh  

v oblasti rozvoja vidieka s ústredným orgánom štátnej správy – MPRV SR a podľa 

požiadaviek zriaďovateľa, rezortných a mimorezortných organizácií a širokej verejnosti. 

Financovanie jednotlivých aktivít bolo zabezpečované prostredníctvom viaczdrojového 

financovania: 

» Finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom kapitoly zriaďovateľa (Kontrakt MPRV SR  

a ARVI), 

» Finančné prostriedky z opatrenia M19 Technická pomoc PRV SR 2014 – 2022, 

» Finančné prostriedky z mimorozpočtovej činnosti organizácie. 

Cieľovou skupinou užívateľov činnosti ARVI v roku 2021 boli predovšetkým zástupcovia 

MAS, VSP, poľnohospodári a podnikateľské subjekty vo vidieckom priestore či obce. Ďalej 

užívatelia, ktorí mohli šíriť a sprostredkovávať aktuálne informácie beneficientom PRV SR 

2014 - 2022, ako sú inštitúcie pôsobiace vo vidieckom prostredí, RRA, regionálne 

poľnohospodárske a potravinárske komory, mimovládne organizácie s vidieckym zameraním, 

národné mimovládne organizácie s orientáciou na vidiecku problematiku, štátna správa  

a samospráva, ZMOS a jeho regionálne združenia. Skupiny konečných užívateľov činnosti 

ARVI možno špecifikovať podľa zamerania aktivít nasledovne: 

 v aktivitách zameraných na spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti rozvoja vidieka: 

prijímatelia informácií boli predovšetkým predstavitelia VSP, MAS, poľnohospodári, 
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podnikatelia na vidieku - v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, poľnohospodárstva; 

obce, regionálne združenia, univerzity, mimovládne združenia a ďalší, 

 v aktivitách spojených s propagáciou (propagácia rozvoja vidieka prostredníctvom 

prezentačno-informačných podujatí): podnikatelia v cestovnom ruchu, poľnohospodári, 

lesohospodári, malí podnikatelia, remeselníci, MAS, VSP a zástupcovia obcí. 

Hodnotenie aktivít ARVI v tomto roku potvrdzuje jej celospoločenský význam: 

» v rámci pripomienkovania a aktualizovania strategických materiálov agrorezortu, 

» v oblasti získavania a poskytovania informácií k problematike poľnohospodárstva, 

diverzifikácie vidieckeho hospodárstva  (poľnohospodárskych činností, možností rozvoja 

malého a stredného podnikania na vidieku a vidieckeho cestovného ruchu)  

prostredníctvom fondov EÚ, hlavne z EPFRV, získavania a šírenia informácií o zavádzaní 

a využívaní inovácií v poľnohospodárstve, spôsoboch a možnostiach zmierňovania 

dopadov klimatických zmien v oblasti poľnohospodárskej výroby či o príležitostiach, 

ktoré môže predstavovať sociálne poľnohospodárstvo pre ekonomiku na vidieku, 

» v oblasti nadviazania kontaktov s domácimi i zahraničnými partnermi. 

V roku 2022 sa bude Agentúra pre rozvoj vidieka zameriavať najmä na:  

» vykonávanie činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka, 

» implementáciu NSRV SR v programovom období 2014 - 2022 z pozície hostiteľského 

orgánu jednotky NSRV SR, 

» spoluprácu pri príprave nového programového obdobia a budúcej SPP, 

» zhromažďovanie, analýzu a šírenie aktuálnych informácií z oblasti rozvoja vidieka, 

» pripomienkovanie a aktualizáciu strategických materiálov MPRV SR, 

» poskytovanie informácií v oblasti pôdohospodárstva - potenciálnym a existujúcim 

podnikateľským subjektom pri zabezpečení projektov zameraných na pôdohospodárstvo, 

na diverzifikáciu smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a na rozvoj všetkých 

foriem vidieckeho cestovného ruchu, 

» realizáciu domácich a zahraničných podujatí zameraných na rozvoj vidieka umožňujúcich 

výmenu skúseností z oblasti rozvoja vidieka, nadviazanie a rozvíjanie spolupráce  

s partnermi, 
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» poskytovanie asistencie pre žiadateľov o NFP z PRV SR 2014 - 2022. Aktivita 

predpokladá príspevok k lepšiemu čerpaniu zdrojov PRV SR a  k plynulejšej 

implementácii programu, nakoľko sa o ne budú môcť prostredníctvom využitia služby 

asistencie uchádzať aj záujemcovia, ktorí buď nemajú skúsenosti s podávaním ŽoNFP, 

patria medzi začínajúcich alebo malých farmárov, nedisponujú dostatkom času ani 

ľudských kapacít, príp. nemajú dostatok skúseností, zručností na to, aby si procesy 

súvisiace s vypracovaním a podaním ŽoNPF vedeli zabezpečiť sami, alebo vypracovanie 

ŽoNFP externým subjektom považujú za finančne náročné. 

» prehĺbenie aktivít zameraných na podporu trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-

ekonomického rozvoja vidieckeho priestoru, 

» prezentáciu poslania a aktivít v rámci odborných podujatí zameraných na rozvoj vidieka, 

ako i prostredníctvom marketingových a propagačných aktivít. 

Pre efektívne a úspešné zabezpečenie realizácie vyššie spomenutých činností bude potrebná 

účasť na pracovných rokovaniach, odborných aktivitách, workshopoch, konferenciách atď., 

výmena skúseností a rozšírenie spolupráce v oblasti rozvoja vidieka na národnej  

i medzinárodnej úrovni nevynímajúc vhodné príležitosti na spoluprácu pri zabezpečení 

projektov so zahraničnými partnermi. Účelom tohto zámeru je nadobudnutie nových 

poznatkov a vedomostí v rámci problematiky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a zároveň 

rozšírenie už získaných znalostí o aktuálne relevantné informácie, ktoré budú užitočné pre 

prijímateľov PRV SR 2014 - 2022 v slovenských podmienkach i pre rôzne skupiny aktérov 

rozvoja vidieka.    
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Príloha 1 Výročná správa za rok 2021 o implementácii 20.2. Podpora na zriadenie  

a prevádzkovanie národnej vidieckej siete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


