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EDITORIÁL
Milí priatelia vidieka,

Ing. Lenka Mikulová
manažérka NSRV SR

s blížiacim sa zimným obdobím a koncoročným bilancovaním sme pre vás pripravili ďalšie vydanie časopisu
Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka, ktorým sa vám
snažíme sprostredkovať informácie o dianí na slovenskom
vidieku.
Úvodný príspevok je venovaný, z nášho pohľadu, významnému medzinárodnému podujatiu – stretnutiu národných
vidieckych sietí, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo na Slovensku.
Ďalšie stránky približujú vzdelávacie, informačné a propagačné aktivity zrealizované na regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni, ktoré boli zamerané na aktuálne témy
napr. na PRV SR 2014 – 2020, predaj z dvora, ekologické
poľnohospodárstvo, EIP, spoluprácu a činnosť MAS a VSP
apod.
Nevynechali sme ani dôležité informácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskej
platobnej agentúry a Európskej komisie.
Pri tvorbe obsahu časopisu sme mysleli i na našich mladších čitateľov a v rubrike Detský kútik prinášame zaujímavý
príbeh zo života poľnohospodárov a zároveň ponúkame
priestor na vlastnú realizáciu, kde čitateľ môže tvorivo vyjadriť svoj pohľad na život na farme.
Veríme, že vás jednotlivé príspevky a rubriky časopisu zaujmú a poskytnú vám hodnotné a užitočné informácie.
Ing. Lenka Mikulová, manažérka NSRV SR
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Stretnutie národných vidieckych
sietí po prvýkrát na Slovensku
Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) v spolupráci s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka (ENRD) v dňoch 8. - 9. novembra 2016 organizovala v Senci 6. stretnutie národných
vidieckych sietí (6th NRN Meeting) v programovom období
2014 – 2020 s cieľom výmeny informácií o fungovaní národných vidieckych sietí ako aj zhodnotenia Deklarácie Cork 2.0
a prezentácie výsledkov workshopu zameraného na EIP-AGRI, ktorý sa konal v októbri v Budapešti.

Pozvanie NSRV SR prijala a stretnutie národných vidieckych
sietí svojou účasťou poctila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná, ktorá vo
svojom príhovore okrem iného uviedla: „Národné siete
rozvoja vidieka a ich regionálne antény sprostredkovávajú
priamy kontakt so záujemcami o granty, poskytujú užitočný
servis a informácie. Vďaka tomu vznikajú nové nápady a zaujímavé projekty.“
Stretnutia sa, okrem hostí z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, zúčastnili predstavitelia ENRD Service
Point-u, reprezentanti národných vidieckych sietí členských
štátov EÚ a v neposlednom rade zástupcovia NSRV SR.
Predmetom odborných diskusií počas dvoch dní bolo
okrem iného predstavenie štruktúry národnej vidieckej siete na Slovensku a vo Fínsku, komunikácia a výmena informácií, používanie nástrojov na podporu ENRD, hodnotenie
národných sietí. Taktiež sa riešili aktuálne a plánované akcie
a iniciatívy národných sietí na dosiahnutie hlavných cieľov
Deklarácie Cork 2.0, ako i výsledky z workshopu zameraného na inovácie v poľnohospodárstve.
Toto medzinárodne významné stretnutie poskytlo Národnej sieti rozvoja vidieka SR nové impulzy do riešenia otázok
súvisiacich s jej činnosťou a s implementáciou Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Zástupcovia národných vidieckych sietí počas odborného programu stretnutia
Autor fotografie: Archív NSRV SR

Oznámenie PPA
zo dňa 12. 07. 2016
PPA oznamuje príjemcom podpory
z PRV SR 2014 – 2020, že dňa
15. 04. 2016 na webovom sídle
PPA zverejnené Usmernenie
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu
tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014 2020 (v časti PPA/Hlavná ponuka
a podpory/Projektové podpory/
PRV 2014 - 2020/Usmernenia
PPA) sa vzťahuje na uzatvorené
a aj na neuzatvorené výzvy.
Usmernenie sa nevzťahuje
na žiadateľov, ktorí zverejnili
výzvy na predkladanie ponúk vo
Vestníku pre verejné obstarávanie
do 17. 04. 2016, alebo už ukončili
verejné obstarávanie na predmet
alebo predmety projektu. PPA
bude akceptovať podklady
z obstarávania v jednotlivých
projektoch aj ako kombináciu,
kde časť predmetu projektu bola
obstarávaná pred termínom do 18.
04. 2016 cez Vestník verejného
obstarávania a časť v zmysle
uvedeného usmernenia.

Počas prvého večera Centrálna jednotka NSRV SR v spolupráci s regionálnymi anténami pre účastníkov
stretnutia zabezpečila prezentáciu
regionálnych produktov a remeselných výrobkov, ako i kultúrny
program, v rámci ktorého sa zahraniční účastníci mohli započúvať
do tónov živej ľudovej hudby a vidieť ukážku tradičných slovenských
folklórnych tancov. Viacerí zainteresovaní vyjadrili presvedčenie, že si
návštevu Slovenskej republiky ešte
určite zopakujú.
Mgr. Dárius Soboňa, Centrálna
jednotka NSRV SR
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v hojnom počte využívali.
Jednotlivé stánky MAS/VSP
prezentovali kultúrne, prírodné i historické bohatstvo
regiónov, činnosť šikovných
remeselníkov, producentov lokálnych výrobkov, regionálnu
značku i národnú a nadnárodnú spoluprácu.

Autor fotografie: Archív NSRV SR

Úspešná prezentácia NSRV SR na
43. ročníku výstavy Agrokomplex
Koniec augusta už tradične patrí medzinárodnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex a v posledných rokoch jej
hodnotnou súčasťou býva i Expozícia Národnej siete rozvoja
vidieka SR, prezentujúca slovenský vidiek.

NSRV SR tento rok príjemne prekvapila zaujímavým vidieckym štýlom, ktorého základ tvoril typický vidiecky
domček s ľudovými prvkami a doplnkami. Pozvánku
spoločnej prezentácie s NSRV SR prijali miestne akčné
skupiny, verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých krajov Slovenska, Ekotrend Slovakia, Pomoc vidieku, Vidiecky parlament na Slovensku i partneri Národní sítě místních akčních skupin České republiky, Celostátní sítě pro
venkov a Ministerstva zemědělství ČR.

Príjemnú atmosféru umocňoval bohatý kultúrny program,
v ktorom vystúpili folklórne
súbory, jednotlivci i spevácke
skupiny z viacerých kútov Slovenska. Zastúpenie mali rôzne
vekové kategórie od najmenších spevákov a tanečníkov až
po seniorov plných entuziazmu a vitality.
NSRV SR zaznamenala veľa pozitívnych ohlasov a ďakovných
slov, ktoré sú pre ňu výzvou
i inšpiráciou pripraviť ešte krajšiu a pútavejšiu prezentáciu
v budúcom ročníku prestížnej
výstavy.
PaedDr. Katarína Skalická, PhD.,
Centrálna jednotka NSRV SR

Centrálny stánok NSRV SR ako aj celú expozíciu svojou
návštevou poctila ministerska pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná v spoločnosti českého
ministra zemědělství Mariana Jurečku, predsedu NR SR
Andreja Danka a ďalších významných predstaviteľov SR.
Návštevníci expozície mali možnosť získať informácie
o činnosti a poslaní NSRV SR, konzultácie i poradenstvo
o PRV SR 2014 - 2020 a rozvoji vidieka poskytované pracovníkmi centrály i Regionálnych antén NSRV SR, ktoré
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Pohľad na Expozíciu NSRV SR
Autor fotografie: Archív NSRV SR

Víťazom súťaže sa stala fotografia
„Bojnianska jar s príchuťou
tradície“
V prvý deň výstavy Agrokomplex 2016 sa v Expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/
VSP 2016 za účasti generálneho riaditeľa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Romana Serenčéša a manažérky NSRV SR Lenky Mikulovej.

Zástupcovia autorov ocenených fotografií v spoločnosti generálneho riaditeľa
sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Romana Serenčéša a manažérky NSRV SR Lenky Mikulovej | Autor fotografie: Archív OZ RADOŠINKA

Do tohtoročného šiesteho pokračovania obľúbenej prehliadky fotografií sa prihlásilo 15 MAS/VSP a o priazeň sa
v rámci šiestich kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše
tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“, Život v našej MAS/
VSP uchádzalo 73 jedinečných a originálnych záberov.
Fotografie prezentovali krásy našej prírody, zaujímavých
ľudí, spoločenskú činnosť i každodenný život na vidieku
a v neposlednom rade ľudové tradície a zvyky slovenského vidieka. Internetové hlasovanie prebiehalo na stránke
www.nsrv.sk počas mesiaca jún 2016 a celkový počet
odovzdaných hlasov bol 2 260. Každá kategória získala svojho víťaza s najvyšším počtom súťažných hlasov,
z ktorých vzišiel absolútny víťaz.
Podrobné informácie o jednotlivých fotografiách vám
prinášame v publikácii „Najkrajšia fotografia z územia
MAS/VSP 2016“, ktorej elektronická verzia je k dispozícii
na webovom sídle NSRV SR.
Slávnostné vyhlásenie malo zaujímavý priebeh. Moderátorka postupne predstavila všetky súťažné fotografie,
ktoré si prítomné publikum mohlo prezrieť i prostredníctvom obrazovej prezentácie. Víťaz každej kategórie získal

Absolútny víťaz 6. ročníka súťaže
Autor fotografie: Peter Marko

okrem pamätného diplomu
a plagátu so všetkými fotografiami z tej-ktorej kategórie
i keramický tanier s ľudovým
motívom, na ktorom je vyrytý názov úspešnej fotografie.
Autorkou tohto originálneho
ocenenia je pani Danka Bakšová z obce Hrnčiarske Zalužany, ktorá je pri svojej práci
nielen šikovnou hrnčiarkou,
keramikárkou, ale i maliarkou,
výtvarníčkou a návrhárkou
v jednej osobe. O kvalite jej
práce svedčí i to, že je držiteľkou regionálnej značky REGIONÁLNY PRODUKT GEMER
- MALOHONT.
Celkové prvenstvo získala fotografia, ktorej autorom je Peter
Marko a do súťaže ju prihlásilo
OZ RADOŠINKA. Cenu v mene
autora si prevzal štatutárny
zástupca OZ RADOŠINKA, Jozef Stankovský, ktorý uviedol,
že „tento krásny záber vznikol
spontánne v jedno krásne nedeľné ráno po svätej omši, kedy
dievčatá a mládenec v ľudových
krojoch vyšli na lúku plnej rozkvitnutých púpav.“
Všetkým účastníkom súťaže
ďakujeme za výnimočné fotografie a víťazom srdečne blahoželáme.
PaedDr. Katarína Skalická, PhD.
Centrálna jednotka NSRV SR
Spravodajca NSRV 5
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Oznámenie PPA zo dňa
21. 07. 2016 o zrušení
výzvy č. 19/PRV/2016
PPA ako poskytovateľ pre PRV
SR 2014 – 2020 oznamuje, že
dňa 21. 07. 2016 zrušila Výzvu
na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
z PRV SR 2014 – 2020, číslo
výzvy 19/PRV/2016, ktorá
bola vyhlásená v rámci PRV
SR 2014 – 2020 (Opatrenie:
4 – Investície do hmotného
majetku, Podopatrenie:
4.1 – Podpora na investície
do poľnohospodárskych
podnikov, Oblasť: Zavlažovanie).
Poskytovateľ pristupuje
k zrušeniu výzvy v súlade
s ustanovením § 17 ods.
8 zákona č. 292/2014 Z.z.
o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
z dôvodu zmeny podmienok
poskytnutia príspevku
podstatným spôsobom,
konkrétne podmienok
oprávnenosti spôsobených
terminologickou nejasnosťou.
Taktiež na základe záverov II.
zasadnutia Monitorovacieho
výboru pre PRV SR 2014 –
2020 je potrebné vykonať
zmeny v Bodovacích
(hodnotiacich) kritériách, ktoré
zabezpečia vyššiu účinnosť
implementácie podopatrenia
4.1 - Podpora na investície
do poľnohospodárskych
podnikov.

Módna prehliadka ľudových
krojov ocenená veľkým potleskom
Pódium Národnej siete rozvoja vidieka SR patrilo počas sobotného popoludnia nezvyčajnej módnej prehliadke so špeciálnym zameraním - modelky a modely predviedli typické
ľudové oblečenie v rôznych krojových variantoch symbolizujúcich umenie, tvorivosť i osobitosť slovenského národa
a jeho jednotlivých regiónov.

V minulosti bol ľudový kroj dôležitým znakom, ktorý
o jeho nositeľovi veľa prezrádzal, nielen jeho vkus a estetické cítenie, ale i jeho pôvod, povolanie, či rodinný stav.
Dnes je neodmysliteľnou súčasťou rôznych folklórnych
festivalov, obecných slávností a ozdobou významných
príležitostí.

Autor fotografie: Archív NSRV SR

Na módnej prehliadke ľudových krojov sprevádzanej
zaujímavým a výstižným komentárom sa prezentovali zástupcovia z nitrianskeho, trenčianskeho, žilinského
a prešovského regiónu v krojoch určených na každý
deň i na chvíle sviatočné a slávnostné. Časti všedného
ľudového kroja sa vyznačovali jednoduchosťou, skromnejším zdobením a praktickosťou, pričom pre slávnostné
ľudové kroje boli typické prekrásne ručné výšivky, čipky
a ozdobné ornamenty rôznych farieb.
Publikum bolo milo prekvapené, prejavilo nadšenie a výkon účinkujúcich ocenilo dlhotrvajúcim potleskom.
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za nezabudnuteľný kultúrny zážitok a tešíme sa na ďalšie pokračovanie módnej prehliadky.
PaedDr. Katarína Skalická, PhD., Centrálna jednotka NSRV SR
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NSRV SR v zahraničí...alebo kúsok
Slovenska v Českých Budějoviciach
Štyri dni po uskutočnení výstavy Agrokomplex 2016 v Nitre
zástupcovia NSRV SR putovali do Českých Budějovíc, aby
umocnili prehĺbenie česko-slovenskej spolupráce v oblasti
rozvoja vidieka.

Medzinárodná poľnohospodárska výstava Země živiteľka je jedinou výstavou v Českej republike, ktorá zahŕňa
celý poľnohospodársko-potravinársky sektor, propaguje
dobrú prácu českých a moravských poľnohospodárov,
potravinárov, miestne akčné skupiny a zoznamuje s ňou
aj verejnosť.

Oznámenie PPA zo
dňa 22. 07. 2016
PPA oznamuje
prijímateľom príspevku
z PRV SR 2014 – 2020,
že MPRV SR ako riadiaci
orgán schválilo dodatok č.
1 k Príručke pre prijímateľa
nenávratného finančného
príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2014
– 2020, verzia 01, účinný
od 25. 07. 2016.

Ministerstvo zemědělství ČR už po siedmykrát privítalo
zástupcov zo Slovenska v spoločnej expozícii Celostátní
sítě pro venkov nachádzajúcej sa v pavilóne T, kde prebiehali prezentácie Národní sítě Místních akčních skunie rizík v poľnohospodárstve,
obnova a rozvoj vidieka, ktorá zahŕňa činnosť miestnych akčných
skupín, tvorbu a ochranu krajiny
a agroturistiku.
Ďalšími témami diskutovanými
počas pracovných stretnutí zástupcov NSRV SR bol miestny rozvoj vedený komunitou, programové obdobie rokov 2014 - 2020
a prehĺbenie spolupráce oboch
krajín.
Autor fotografie: Archív NSRV SR

Mgr. Vladimíra Gudábová,
Centrálna jednotka NSRV SR

pin ČR, o.s., Spolku pro obnovu venkova ČR i Asociace
regionálních značek a regionálních produktů. Zaujímavú prezentáciu okrem zástupcov CJ NSRV SR zabezpečili i regionálni koordinátori z Trnavského, Nitrianskeho
a Trenčianskeho kraja. Stánok NSRV SR poctila svojou
návštevou i ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná v sprievode „česko-slovenskej“ delegácie.
Jednou z hlavných tém tohtoročnej výstavy bola aktuálna situácia na trhu so živočíšnymi komoditami, riade-

Autor fotografie: Archív NSRV SR
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Národná sieť rozvoja vidieka SR
sa zúčastnila festivalu MAS
v Slovinsku
Začiatkom septembra 2016 sa v malebnom prímorskom
slovinskom mestečku Koper konalo dvojdňové podujatie
miestnych akčných skupín pozostávajúce z medzinárodnej
konferencie a prezentačného trhu činnosti miestnych akčných skupín (MAS).

Prednáška Kristiiny Tammets, prezidentky ELARD-u
Autor fotografie: Archív NSRV SR

Organizátorom tejto zaujímavej aktivity bola Národná
sieť rozvoja vidieka Slovinskej republiky v spolupráci
s partnermi MAS Istria, mestami Piran, Koper a slovinským ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva.
Konferencia bola zameraná na regionálnu a medzinárodnú integráciu MAS a projekty spolupráce. Účastníci z Českej republiky, Slovenska, Chorvátska, Talianska
i z domáceho Slovinska si mali možnosť vypočuť prezentácie o integrácii MAS a implementácii projektov spolupráce MAS a zapojiť sa do panelovej diskusie o možnostiach aktívneho participovania MAS v rámci EÚ. Diskusiu
konštruktívne viedol Goran Šoster, manažér MAS Prlekija
a zástupca Slovinska v Európskej asociácii LEADER pre
rozvoj vidieka (ELARD).
Celá konferencia sa niesla v duchu spolupráce ako dô-
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ležitej príležitosti na rozvoj
regiónov a silného základu
pre národnú a medzinárodnú
spoluprácu.
Súčasťou odborného programu bola i prezentácia príkladov dobrej praxe a návšteva
rodinného vinárstva RODICA
nachádzajúceho sa vo vinohradníckom prostredí, neďaleko obce Marezige. Majiteľ
v odbornom výklade zanietene rozprával o spôsoboch
pestovania viniča, spracovaní
hrozna a technológii výroby
vína rovnomennej značky.
Sobota patrila festivalu MAS
v priestoroch Taverny v centre
mesta Koper, pozostávajúceho z prezentačných stánkov
domácich MAS, ale i MAS
z Chorvátska a Českej republiky. Jednotlivé MAS sa snažili
svoje regióny návštevníkom
predstaviť v tom najlepšom
svetle, informovali o prírodnom a kultúrnom bohatstve,
možnostiach vidieckeho cestovného ruchu a činnosť šikovných remeselníkov a producentov lokálnych výrobkov
prezentovali prostredníctvom
originálnych produktov.
Podujatie ponúklo vhodný
priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach k Programu
rozvoja vidieka a príležitosti
na výmenu skúseností z oblasti projektov spolupráce MAS
i možnosti prípadnej medzinárodnej spolupráce v budúcnosti.
PaedDr. Katarína Skalická, PhD.,
Centrálna jednotka NSRV SR
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Inovácie v poľnohospodárstve –
– správna cesta pre našu budúcnosť
Začiatkom októbra 2016 sa zástupcovia Centrálnej jednotky NSRV SR zúčastnili workshopu “EIP-AGRI Networking &
Communication“ v Budapešti (Maďarská republika), ktorý
bol organizovaný pod záštitou Generálneho riaditeľstva
Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Maďarskej
republiky.

Workshopu sa zúčastnili delegácie členských krajín
EÚ a to najmä zástupcovia národných vidieckych sietí,
ministerstiev a predstavitelia EIP-AGRI Service Point-u.
Cieľom workshopu bolo predstavenie rozdielnych modelov štruktúr sietí podporujúcich EIP-AGRI (Európske
inovačné partnerstvo zamerané na poľnohospodársku
produktivitu a udržateľnosť), ako aj hľadanie najvhodnejších nástrojov a krokov na zvyšovanie povedomia o EIP
a implementácie EIP.

Oznámenie PPA zo
dňa 26. 07. 2016
o zverejnení
Dodatku č. 2
k Systému riadenia
Programu rozvoja
vidieka SR
2014 – 2020
PPA oznamuje
prijímateľom príspevku
z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020,
že MPRV SR ako riadiaci
orgán schválilo Dodatok
č. 2 k Systému riadenia
Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020, účinný
od 15. 07. 2016.

Workshop ponúkol zástupcom členských krajín EÚ, kde
s implementáciou EIP rovnako ako u nás začínajú, širokú
škálu informácií, poznatkov a skúseností, ktoré poskytli
zástupcovia národných vidieckych sietí, kde operačné
skupiny EIP reálne pracujú a fungujú.
Keďže v roku 2017 možno očakávať vyhlásenie výzvy
na podopatrenie 16.1 – Podpora pre zriaďovanie a pre-

Diskusia o fungovaní EIP v rámci krajín EÚ
Autor fotografie: Archív NSRV SR

vádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť
poľnohospodárstva
z PRV SR 2014 - 2020, v tejto súvislosti Centrálna jednotka NSRV
SR plánuje začiatkom decembra
2016 zorganizovať medzinárodnú konferenciu o EIP. Svoju účasť
na nej okrem zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR prisľúbili aj reprezentanti národných vidieckych sietí
z Fínska, Rakúska, či zástupcovia z Maďarskej republiky, ktorí
okrem iného priblížia účastníkom
reálne príklady z praxe, fungovanie a výsledky operačných skupín
EIP v rámci ich krajín.
Mgr. Dárius Soboňa,
Centrálna jednotka NSRV SR
Spravodajca NSRV 9
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Oznámenie PPA zo
dňa 29. 07. 2016
o zverejnení Dodatku
č. 1 k Metodickému
pokynu MPRV SR
1 249/2016-610
k výberovému kritériu
podopatrenia 4.2
PPA oznamuje prijímateľom
príspevku z PRV SR 2014
– 2020, že MPRV SR ako
riadiaci orgán schválilo
Dodatok č. 1 k Metodickému
pokynu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR č. 1249/2016610 k výberovému kritériu
podopatrenia 4.2 Podpora
pre investície na spracovanie/
uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov
Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, účinný od 25. 07.
2016.

Oznámenie MPRV SR
zo dňa 05. 08. 2016

Konferencia „Vidiek žije!“ má za
sebou svoj druhý ročník
7. októbra 2016 sa stretli v Nitre na Konferencii „Vidiek žije!“
kľúčoví aktéri spomedzi poľnohospodárov a poľnohospodárskych organizácií. Fórum konferencie sa venovalo
zásadným témam, ktorými sú pôda, prístup k pôde a budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku. Partnermi konferencie boli Národná sieť rozvoja vidieka SR a Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Súčasťou konferencie okrem iného bolo aj premietanie
krátkych filmov v rámci festivalu Agrofilm, predstavenie aplikácie „Domáci trh“, ako aj blok s názvom „Nájdi si
svojho farmára“, ktorý bol zameraný na podporu odbytu
a na vytvorenie kontaktov.
Vidiecka platforma predložila do diskusie o pôde návrh
na novelu Ústavy SR. Fórum konferencie sa zhodlo, že je
nevyhnutné novelizovať aj zákony týkajúce sa pôdy a kritickú situáciu prístupu k pôde začať riešiť.
Budúcnosť poľnohospodárstva účastníci okrúhleho stola
pomenovali priamo, otvorene a vizionársky. Aktéri a auditórium sa zhodli na tom, že urobia, čo bude v ich silách,
aby sa táto vízia naplnila. Spočíva v otvorenej službe štátneho sektora, v zmene prístupu k dotáciám a v zrovnoprávnení postavenia tzv. malých a veľkých fariem.
Lucia Gallová, Vidiecka platforma

• MPRV SR zverejnilo na svojej
webovej stránke Manuál pre
informovanie a komunikáciu
v rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020.
• Jeho cieľom je dosiahnutie
zadefinovania minimálnych
štandardov a jednotných
postupov v rámci informovania
a komunikácie o Európskej únii
a Programe rozvoja vidieka SR
2014 - 2020.
• Dokument sa týka všetkých
žiadateľov v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.
Účastníci konferencie počas otvorenia diskusného stola k problematike
získavania pôdy na Slovensku | Autor fotografie: Archív autora
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Zhodnotenie doterajšej činnosti
bratislavskej regionálnej antény
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj začala
svoju činnosť v máji tohto roku. Našou hlavnou snahou
v prvom roku fungovania bolo priblížiť sa čo najviac k potenciálnym žiadateľom o podporu z PRV SR 2014 – 2020.
Hneď po zahájení svojej činnosti sme začali realizovať prvé
aktivity, a tým sme sa snažili zaujať pozornosť farmárov
a podnikateľov na vidieku. Koncom mája sme zrealizovali
naše prvé školenie k problematike inovačných technológií v poľnohospodárstve. Na školení sa zúčastnilo 30 osôb
a bolo prijaté s veľkou pozornosťou. Nasledovalo stretnutie VSP, MAS a poľnohospodárov Bratislavského kraja. Práve týmto stretnutím sme chceli vytvoriť priestor na prvý
kontakt medzi farmármi a predstaviteľmi fungujúcej MAS
Podhoran a vyvolať tak záujem o dianie súvisiace s komplexným a uceleným rozvojom regiónu, kde sa snúbi poľnohospodárska výroba s agroturistikou, rozvojom obcí
a prácou drobných remeselníkov.

Priebeh aktivity ku kalkulácii a finančným nástrojom v podmienkach
aktuálneho programového obdobia | Autor fotografie: Archív autora

Naše prvé prezentovanie na výstave Agrokomplex bolo
poznačené chybami začiatočníka a niekomu sa mohlo zdať
rozpačité, ale aj toto je spôsob, akým sa získavajú skúsenosti, inšpirácie a nové nápady, ktoré dokážeme zužitkovať
a určiť si, v čom chceme byť v ďalšom ročníku lepší. Je treba
povedať, že práve Agrokomplex a jeho príprava nás však
spojila a zblížila s MAS v našom kraji. Dnes je už komunikácia medzi nami oveľa bližšia a ľahšie sa nám nadväzuje diskusia k aktuálnym problémom, ktoré podnikateľov a obce
na našom vidieku trápia.
Veľkú prezentáciu našej regionálnej antény sme si pripra-

vili na mesiac september, kedy
sme zorganizovali hneď dve
školenia. Pre predsedov, riaditeľov poľnohospodárskych
podnikov a samostatne hospodáriacich roľníkov v hoteli
Dolphin v Senci sme zorganizovali školenie k PRV SR 2014
– 2020, kde hlavnou témou boli
pripravované výzvy na rok 2017
a stav a riešenie neprojektových
podpôr z PRV SR. Na školení sa
zúčastnilo takmer 50 osôb a vyvolalo veľký záujem medzi poľnohospodármi. O tom, že témy
boli nanajvýš aktuálne, svedčí aj
fakt, že sme niekoľkým záujemcom už z kapacitných dôvodov
nemohli účasť na školení potvrdiť. Nasledovalo školenie ku
kalkulácii finančných nástrojov
s účasťou 33 osôb. V súčasnosti pripravujeme seminár
pre vinohradníkov a vinárov
k problematike odpadového
hospodárstva a školenie, kde
by sme chceli širokej verejnosti
predstaviť všetky MAS so svojimi stratégiami v regióne.
Sme presvedčení, že sa dostávame do povedomia potenciálnych beneficientov PRV SR
2014 - 2020 a postupne začíname získavať dôveru obyvateľov
vidieka, ktorí sa na nás obracajú.
V takto intenzívnej práci by sme
radi pokračovali aj v nasledujúcom období a našou snahou je,
aby sme sa stali miestom prvého kontaktu pre všetkých, ktorí
potrebujú získať akúkoľvek informáciu o PRV SR 2014 – 2020.
Milí farmári, podnikatelia či starostovia – sme tu pre vás.
Ing. Andrea Zahradníková,
Regionálna anténa NSRV SR
pre Bratislavský kraj
Spravodajca NSRV 11
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Oznámenie PPA zo dňa
23. 09. 2016 o zrušení
výzvy č. 18/PRV/2016P
PPA ako poskytovateľ pre PRV
SR 2014 – 2020 oznamuje,
že dňa 23. 09. 2016 zrušila
Výzvu na predkladanie žiadostí
o schválenie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou
a udelenie štatútov Miestnych
akčných skupín, číslo výzvy 18/
PRV/2016, ktorá bola vyhlásená
dňa 03. 02. 2016 (Opatrenie:
19 – Podpora na miestny rozvoj
v rámci iniciatívy LEADER,
Podopatrenie: 19.2 – Podpora
na vykonávanie operácií v rámci
stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou).
Poskytovateľ pristupuje
k zrušeniu výzvy v súlade
s ustanovením § 17 ods. 8
zákona č. 292/2014 o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z dôvodu
zmeny podmienok poskytnutia
príspevku podstatným
spôsobom, konkrétne vo forme
úpravy finančného rámca
stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou za účelom
minimalizácie finančných
disparít medzi jednotlivými
verejno-súkromnými
partnerstvami, s ohľadom
na kritériá, akými je počet
obyvateľov, počet obcí, rozloha
územia a nezamestnanosť
v danom okrese, a to najmä
z dôvodu napĺňania cieľových
ukazovateľov PRV SR 2014 –
2020 a zvýšenia pokrytia územia
Slovenskej republiky miestnymi
akčnými skupinami.

z našich regiónov

Situácia na Slovensku v problematike
Európskeho inovačného partnerstva
Spolupráca RA NSRV SR pre Trnavský a Nitriansky kraj vyústila do zrealizovania informačných aktivít venovaných
aktuálnej téme Európskeho inovačného partnerstva (EIP),
pričom z dôvodu priblíženia sa aktérom rozvoja vidieka
v regióne, sa jeden seminár uskutočnil v Sládkovičove
a druhý v Nitre.
Cieľom seminárov bolo sprostredkovať účastníkom problematiku EIP v slovenských podmienkach ako novej cesty
k výskumu a inováciám v rámci Európskej únie. Program bol
bohatý na odborné informácie i poznatky informatívneho
charakteru. V úvode z úst koordinátorov zaznela stručná
správa o poslaní a činnosti príslušnej RA NSRV SR, na ktoré
nadviazal Ing. Daniel Ács, PhD. poskytnutím ucelenej informácie o PRV SR 2007 - 2013 i o aktuálnom programovom
období. Ku konkrétnejšiemu smerovaniu EIP a možnostiam
jeho implementácie na Slovensku sa vyjadril Ing. Štefan
Mihina, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU v Nitre). Bližšie prezentoval poslanie, ciele
EIP a zároveň charakterizoval operačné skupiny, podporné
centrá a námety doteraz vytvorených expertných skupín.
Témy predstavenia Výskumného centra AgroBioTech SPU
v Nitre sa zhostila doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. a okrem
samotného fungovania centra predstavila i štúdie, ktoré si
z pohľadu inovácií zasluhujú pozornosť.

Autor fotografie: Archív autora

Zo seminára, ktorého obsahom boli i ďalšie odborné prednášky venované pôsobeniu informačných technológií v poľnohospodárstve a predstaveniu BioEconomy Cluster a predovšetkým zo živej diskusie vzišiel jednoznačný záver, že je
dôležité sa problematike EIP aktívne venovať a zabezpečiť
fungujúce kontaktné centrum EIP na Slovensku s dostatočnou odbornou erudovanosťou.
Ing. Tomáš Galbavý, RA NSRV SR pre Trnavský kraj
Ing. Ondrej Hanušovský, RA NSRV SR pre Nitriansky kraj
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Stretnutie s partnermi z Českej republiky v území Nitrianskeho kraja
V októbri 2016 zorganizovala Regionálna anténa NSRV SR
pre Nitriansky kraj v spolupráci s OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ medzinárodné stretnutie k výmene skúseností s implementáciou politiky LEADER a CLLD.
Dvojdňové stretnutie zástupcov MAS Hanácký venkov
a hostiteľskej MAS „Požitavie – Širočina“ prebiehalo v priateľskej atmosfére a v družných rozhovoroch. Zástupcovia
oboch združení na spoločnom stretnutí v obci Nevidzany
prezentovali svoje regióny, úspechy z realizácie rozvojovej
stratégie v rokoch 2007 – 2013 ako aj predpoklady rozvoja
na roky 2014 – 2020. Ing. Ondrej Hanušovský, regionálny
koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj, prispel informáciami
o činnosti NSRV SR a možnostiach nadnárodnej spolupráce.

Aktuality z Prv sr 2014–2020

Oznámenie MPRV SR
zo dňa 28. 09. 2016
o zverejnení Dodatku č. 3
k Systému riadenia CLLD
(LEADER a komunitný
rozvoj) pre programové
obdobie 2014 – 2020
• MPRV SR oznamuje, že schválilo
Dodatok č. 3, ktorým sa mení
Systém riadenia CLLD (LEADER
a komunitný rozvoj) v znení
Dodatku č. 1 a č. 2.
• Tento dodatok je účinný od 26.
09. 2016.

jektov, realizovanej NSRV SR v roku
2014, bol ocenený prvým miestom
v kategórii projektov z Opatrenia
3.4.2 PRV SR 2007 - 2013. Ďalšími
zastávkami prehliadky regiónu boli
projekty detských a športových ihrísk vo viacerých členských obciach
a projekt diverzifikácie vo vinárstve
v Nevidzanoch. O kvalite agroturistického zariadenia sa zahraniční
hostia presvedčili priamo „na vlastnej koži“, keďže využili ponuku ubytovania.
Prehliadka úspešne zrealizovaného projektu v obci Volkovce
Autor fotografie: Archív OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie - Širočina“

Súčasťou programu bola i prehliadka regiónu v teréne, kde
manažér MAS Ing. Tomáš Kozolka predstavil úspešné projekty súkromného i verejného sektora a ich zrealizovanie
priblížil patričným komentárom. Účastníci mali možnosť
prejsť sa parkom v obci Volkovce, ktorý v tomto čase hral
pestrými farbami jesene. Tento projekt si ich sympatie získal
nielen preto, že vytvoril príjemné miesto na aktívne trávenie
voľného času, ale i vďaka zisteniu, že v národnej súťaži pro-

Výsledkom celého podujatia bola
diskusia na tému budúcej projektovej spolupráce a pozvanie na návštevu územia MAS Hanácký venkov,
ktoré v mene celej delegácie predniesol Mgr. Dominik Vlč, riaditeľ kancelárie MAS.
Ing. Tomáš Kozolka, OZ pre rozvoj
mikroregiónu
„Požitavie - Širočina“
Ing. Ondrej Hanušovský, RA NSRV
SR pre Nitriansky kraj
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Oznámenie PPA zo
dňa 30. 09. 2016
PPA zverejnila dňa
30. 09. 2016 „Výzvu
na predkladanie žiadostí
o úhradu dane z pridanej
hodnoty obciam" podľa
Usmernenia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR z 20. apríla 2011 č.
488/2011-100.

Oznámenie PPA zo dňa
10. 10. 2016 o zrušení
výzvy č. 12/PRV/2015
PPA ako poskytovateľ pre PRV
SR 2014 – 2020 oznamuje, že
dňa 10. 10. 2016 zrušila Výzvu
na predkladanie Žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
z PRV SR 2014 - 2020, číslo výzvy
12/PRV/2015, ktorá bola vyhlásená
dňa 27. 10. 2015 (opatrenie
7 – Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie 7.4 – Podpora
na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry).
Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu
výzvy v súlade s ustanovením
§ 17 ods. 8 zákona č. 292/2014
o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom zrušenia výzvy je

z našich regiónov

Spracovanie mlieka a predaj z dvora
Téma spracovania mlieka a predaja z dvora je na Slovensku pomerne známa, napriek tomu je o túto problematiku stále veľký záujem. Regionálna anténa NSRV SR pre
Trenčiansky kraj preto 14. októbra 2016 usporiadala Informačný seminár „Spracovanie mlieka a predaj z dvora“.
Uskutočnil sa v Uhrovci s účasťou viac ako 50 ľudí.
Účastníkov v obci, preslávenej bohatou históriou a významnými rodákmi, privítala starostka Uhrovca Ing. Zuzana Máčeková, regionálny koordinátor NSRV SR pre Trenčiansky kraj
Ing. Andrej Milo otvoril seminár, predstavil činnosti pracoviska a základné informácie o Programe rozvoja vidieka SR
2014 - 2020.
Odborná časť programu bola venovaná súčasnosti a perspektíve slovenského mliekarstva, významu mlieka vo výžive
ľudí a technológii výroby vybraných špecialít, na ktoré sa
zameral špecialista v oblasti spracovania mlieka Ing. Karol
Herian, CSc. Účastníci sa dozvedeli množstvo hodnotných
informácií ako napríklad, že: potraviny sa stávajú strategickou
surovinou, do SR sa dovážajú potraviny za viac ako miliardu
eur, pritom v minulosti sme boli potravinovo sebestační, aj
to, že SR má obrovský nevyužitý potenciál v poľnohospodárstve a potravinárstve. Slovensko má predsa bohaté tradície
i podmienky na oživenie živočíšnej výroby a na rozvoj potravinárskej i mliekarenskej výroby. Veľmi aktuálnou úlohou
je zvyšovať spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov najmä
u mládeže v predškolskom a školskom veku. Ako príklad rozvoja mliekarenskej výroby bola uvedená obnova tradičnej
výroby Klenoveckého syrca, ktorý 14. januára 2015 získal v EÚ
právo používať Chránené zemepisné označenie (CHZO).
Svoje praktické skúsenosti s chovom hospodárskych zvierat,
predajom z dvora a agroturistikou, výrobou výrobkov z ovčieho mlieka sprostredkovali držiteľky mnohých ocenení ako

pokračovanie na strane 15

Účastníci seminára počas prednášky Ing. Heriana, CSc.
Autor fotografie: Archív autora
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napr. Podnikateľka roka, Farmárka roka, Líderka roka, Anna
Beníková a Oľga Apoleníková. Detailne predstavili jednotlivé
kroky svojej činnosti v poľnohospodárstve a potravinárstve,
predstavili výrobky, s ktorými žnú úspech aj v zahraničí. Začínajúcim farmárom a syrárom odpovedali na ich zvedavé
otázky a upozornili ich na problémy, s ktorými sa môžu počas podnikania stretnúť. Zdôraznili, že veľkým problémom
viacerých podnikateľov v súčasnom slovenskom poľnohospodárstve je nedostatok mladých ľudí, ktorí chcú pracovať
v živočíšnej výrobe.
Možno konštatovať, že seminár prispel k zlepšeniu informovanosti o výrobe a spracovaní mlieka, výrobe mliečnych
produktov, prínose pre zdravie ľudí, ale aj o PRV SR 2014
-2020, predaji z dvora a agroturistike v Trenčianskom kraji.

Aktuality z Prv sr 2014–2020

pokračovanie zo strany 14
podstatná zmena podmienok
poskytnutia príspevku vo forme
úpravy minimálnej a maximálnej
výšky oprávnených výdavkov
na jeden projekt v rámci
jednotlivých aktivít a to z dôvodu
nenapĺňania ukazovateľov
výstupu PRV SR 2014 - 2020.

Ing. Andrej Milo, RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Aktivity MAS Vršatec
Miestna akčná skupina Vršatec v poslednom období zrealizovala niekoľko zaujímavých aktivít a svoju činnosť
propagovala na viacerých podujatiach regionálneho,
národného i medzinárodného charakteru.
V máji sme sa zúčastnili výstavy cestovného ruchu regiónov
Region Tour Expo 2016, ktorá sa konala v Trenčíne. Hlavným
motívom výstavy bolo ukázať návštevníkom krásy nachádzajúce sa na Slovensku a v Českej republike. V stánku MAS
Vršatec si návštevníci mohli vziať rôzne propagačné materiály a dozvedieť sa viac o zaujímavostiach z nášho územia.
V piatok obohatil prezentáciu stánku pán Imrich Strápek
s včelími produktmi a v sobotu pán Peter Mikula s výrobkami z prútia.

4. júna 2016 sa v Ľuborčianskej doline konalo podujatie „Deň svätého
Huberta“. V rámci programu sme
rozdávali naše propagačné materiály a návštevníkom sme odpovedali
na rôzne otázky najmä z oblasti rozvoja vidieka.
V letných mesiacoch navštívili územie MAS Vršatec aj žiaci zo základných škôl z Lehoty pod Vtáčnikom,
Hornej Poruby a Trenčianskej Turnej, ktorých zaujal „Cestovný balíček MAS Vršatec“. Spoločne sme
navštívili múzeum v Bohuniciach
a v Nemšovej, vyhliadkovú vežu
v Trenčianskej Závade a pútnické
miesto Veľká Skalka v Skalke nad
Váhom. Mladí návštevníci ocenili
rozmanitosť výletu a taktiež krásne
prostredie, ktoré predtým nepoznali.
Ďalší cestovný balíček „Cirkevná
turistika“ je orientovaný na sakrálne pamiatky územia MAS Vršatec. I prostredníctvom neho prišli
návštevníci z Jednoty dôchodcov
na Slovensku z Adamovských Ko-

LINC 2016 | Autor fotografie: Archív MAS Vršatec
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Oznámenie PPA zo dňa
11. 10. 2016
PPA oznamuje príjemcom
podpory z PRV SR 2014 – 2020,
že aktualizovala na webovom
sídle PPA, v časti PPA/Podpory/
Projektové podpory/PRV 2014
- 2020/Výzvy/Opatrenie 7/
Podopatrenie 7.2 výzvu pre
Opatrenie 7 – Základné služby
a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie
7.2 – Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií
do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie –
Investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov, číslo výzvy
13/PRV/2015.
Aktualizáciou výzvy sa upravila
Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených
na vyčerpanie vo výzve.

Oznámenie PPA zo dňa
20. 10. 2016

Autor fotografie: Archív MAS Vršatec

chanoviec a Jednoty dôchodcov na Slovensku z Trenčína.
Spoločne sme absolvovali návštevu Veľkej a Malej Skalky,
múzea v Bohuniciach, románskeho kostolíka v Pominovci,
kostola sv. Juraja, kostola sv. Petra a Pavla a kryptu Hugolína
Gavloviča v Pruskom.
Aj tento rok sme opäť organizovali veľmi populárne letné
kiná vo vybraných obciach, propagovali sme našu činnosť
a územie na jarmokoch, na výstave Agrokomplex v Nitre
a na medzinárodnej konferencii LINC 2016 v Maďarsku.
Tento ročník sa konal v maďarskom meste Dabas, mali sme
možnosť vidieť krásne projekty ako napríklad vidiecku farmu,
počas plavby loďou po Dunaji sme obdivovali vodný mlyn,
vyskúšali sme si streľbu na hlinené holuby, získali sme zaujímavé informácie na seminároch a workshopoch a ochutnávali sme miestne jedlá. V rámci medzinárodného bufetu
sme propagovali špeciality typické nielen pre náš región, ale
aj Slovensko ako také. Najväčším pozitívom konferencie však
bolo získanie nových priateľstiev a kontaktov, ktoré v budúcnosti využijeme aj pri tvorbe projektov.
Tím MAS Vršatec

Usmernenie MPRV SR č.
3146/2016-612 k nariadeniu
vlády SR č. 75/2015 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory
v súvislosti s opatreniami
programu rozvoja vidieka
v znení nariadenia vlády SR č.
163/2015 z. z.

Cirkevná turistika - JDS Adamovské Kochanovce
Autor fotografie: Archív MAS Vršatec
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Na Kopanice za slivkami, remeslom
aj históriou
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v spolupráci s Turistickou informačnou kanceláriou v Myjave pripravila šesť turistických balíčkov s rôznou tematikou, ktorých
cieľom je zvýšiť atraktívnosť Kopaníc ako cieľového miesta
cestovného ruchu.

spracovania ovocia a ochutnať
pravú Myjavskú slivovicu.
Podrobnejšie informácie o turistických balíčkoch sú k dispozícii
na: www.kopaniciarskyregion. sk
alebo
kopaniciarskyregion@gmail.com.
Ing. Miriama Kováčová,
Kopaničiarsky región –
- miestna akčná skupina

Pri tvorbe balíčkov sa miestna akčná skupina zamerala
na hlavné atraktivity regiónu, ktorými sú najmä zaujímavá história, ovocinárstvo, zachovávanie tradícií a remesiel
a krásne scenérie tohto kopcovitého kraja.
Každý balíček je komplexný a má presne stanovenú cenu
i program. Ten však majú potenciálni klienti možnosť doplniť
podľa svojich požiadaviek a predstáv, hlavne o ubytovanie
prípadne stravu, dopravu či ďalšie služby. Pri jednotlivých
balíčkoch je uvedený minimálny a maximálny počet osôb,
ktoré sa môžu programu zúčastniť a takisto, v akom období
je možné balíček realizovať.
Návštevníci Kopaníc si tak môžu vyskúšať, ako sa varí tradičný slivkový lekvár, priučiť sa niektorému z remesiel, spoznať
život významného Slováka a rodáka z Košarísk gen. M. R.
Štefánika, navštíviť historicky významné miesta, zažiť Kopanice z konského sedla a v neposlednom rade spoznať proces

Ukážky tematického zamerania turistických balíčkov
Autor fotografie: Archív Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
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Oznámenie PPA zo dňa
20. 10. 2016
PPA oznamuje príjemcom
podpory z PRV SR 2014 – 2020,
že zverejnila na webovom
sídle PPA, v časti PPA/Podpory/
Projektové podpory/PRV 2014
- 2020/Výzvy/Opatrenie 19/
Podopatrenie 19.2 Výzvu č. 20/
PRV/2016 na Opatrenie 19 –
Podpora na miestny rozvoj
v rámci iniciatívy LEADER,
podopatrenie 19.2 – Podpora
na vykonávanie operácií v rámci
stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou, vrátane
všetkých jej príloh.

Úplné znenie jednotlivých
oznamov je k dispozícii na
www.apa.sk resp. www.mpsr.sk.

Regionálna značka
Regióny na Slovensku majú svoj
neopakovateľný charakter, daný
prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a tradíciami
obyvateľov, sú jednoducho výnimočné a jedinečné. Regionálna
značka predstavuje systém certifikácie, označovania a propagácie regionálnych produktov,
služieb a podujatí, ktoré spája
príslušnosť k určitému regiónu.
Je určená remeselným a umeleckým výrobkom, potravinám,
poľnohospodárskym a prírodným produktom, službám, zážitkovým aktivitám a podujatiam.
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Cieľom regionálnej značky je zviditeľnenie jedinečnosti
a propagácia kvalitných lokálnych výrobkov a služieb, podpora miestneho ekonomického, kultúrneho a environmentálneho rozvoja daného regiónu a zachovávanie jeho tradícií,
hodnôt a výnimočností.
Regionálne značenie miestnych produktov zaviedla na Slovensku nezisková organizácia Regionálne environmentálne
centrum Slovensko (REC Slovensko) v roku 2008 pre regióny
Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie a od roku 2011 sa do tohto
projektu zapojili viaceré miestne akčné skupiny a úspešne
pokračujú dodnes. V Banskobystrickom kraji sú to MAS Zlatá cesta s regionálnym produktom HONT, MAS Malohont
s regionálnym produktom GEMER-MALOHONT a MAS Podpoľanie s regionálnym produktom PODPOĽANIE.
Každý produkt, ktorý získa regionálnu značku, propaguje
nielen samotného výrobcu alebo poskytovateľa služieb, ale
aj celý región. Získať značku pre výrobky môže výrobca, ktorý
pochádza z regiónu, pri výrobe uprednostňuje využívanie
miestnych zdrojov, produkt tiež musí obsahovať podiel ručnej práce, tradičné postupy a receptúry, musí ísť o súlad
s prírodou a krajinným rázom a musí byť preukázaná jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu.
Každý regionálny produkt má svoju značku. Pre lepšiu identifikáciu majú všetky regionálne značky jednotnú grafickú
štruktúru a používajú vybraný logotyp pre zachovanie jednotného dizajnu loga.
Existujúci systém „Regionálnej značky“ bol na viacerých
pracovných stretnutiach Regionálnej antény NSRV SR pre
Banskobystrický kraj predmetom záujmu odbornej i laickej
verejnosti a rovnako sa objavili aj iniciatívy rôznych strán
tento systém podporiť, rozšíriť o ďalšie regióny a ich lokálne
výrobky, služby či podujatia. Výsledkom týchto iniciatív bol
návrh na vytvorenie spoločnej „Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu“ v Banskobystrickom kraji, ktorá bude
zastrešujúcim a koordinačným orgánom pre „Regionálnu
značku v Banskobystrickom kraji“. Do konca roka 2016 sú
naplánované dve stretnutia rady, na ktorých sa zadefinujú
kompetencie členov rady, vytvorí sa metodika procesu udeľovania značky, certifikačná komisia a pod. Sme presvedčení,
že aj touto cestou pomôžeme ľuďom na vidieku budovať
lepší život.
Tím Regionálnej antény NSRV SR pre Banskobystrický kraj

z našich regiónov
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Predaj z dvora na Slovensku
z pohľadu platnej legislatívy
Malé a stredné poľnohospodárske podniky tvorené samostatne hospodáriacimi roľníkmi, mladými poľnohospodármi, či rodinnými farmami produkujú zdravé a kvalitné
potraviny na predaj. O tieto produkty majú spotrebitelia
veľký záujem. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby bol tzv.
„predaj z dvora“ realizovaný podľa možností čo najmenej
komplikovane aj z pohľadu legislatívneho a aby čo najskôr
došlo k riešeniu hlavných problémov rodinných fariem.
V rámci svojho ročného pracovného programu Regionálna
anténa NSRV SR pre Žilinský kraj pripravila a zorganizovala
seminár zameraný na predaj z dvora. Seminár sa uskutočnil
v penzióne Turčiansky dvor v Košťanoch nad Turcom a zúčastnilo sa ho 20 zástupcov malých a stredných poľnohospodárov, samostatne hospodáriacich roľníkov a rodinných
fariem. Legislatívnu časť lektorovali odborníci z Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy v Martine. MVDr. Jozef
Felcan sa zameral na postupy v zmysle nariadenia vlády
SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spot-

Prezentácia Z. Homolovej Autor fotografie: Archív autora

Poskytnutie informácií k nariadeniam vlády
Autor fotografie: Archív autora

rebiteľovi a iným maloobchodným
prevádzkarňam. Poukázal najmä
na všeobecné hygienické požiadavky na malé množstvá prvotných
produktov a následne sa zameral
na hygienické požiadavky podľa
jednotlivých druhov produktov.
Vysvetlil postup pri priamom dodávaní malého množstva prvotných
produktov rastlinného pôvodu, ale
aj pri dodávaní malého množstva
spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej
prevádzkarni.
MVDr. Viera Milanová pokračovala podrobným výkladom obsahu
nariadenia vlády SR č. 359/2011
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske
prevádzkarne a na malé množstvá.
Spomenula i výnimky pre niektoré
prevádzkarne zo štrukturálnych požiadaviek. Z prezentácie bolo zrejmé, že malí a strední poľnohospodári ako producenti potravín môžu
za podmienok stanovených týmto
nariadením zabezpečiť dodávanie
potravín živočíšneho pôvodu zo
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svojej maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným
prevádzkarňam, ktoré sa považuje len za okrajovú, miestnu
a obmedzenú činnosť danej
maloobchodnej prevádzkarne.
V rámci nariadenia sú stanovené
špecifické podmienky pre dodávanie mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov, mäsových
výrobkov, škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov iným
maloobchodným prevádzkarňam ako aj malé množstvá mäsa
z hydiny, domácich králikov
a malé množstvá voľne žijúcej
zveri a zveriny z nej.
Obidve prednášky boli podporené konkrétnymi príkladmi
z praxe a mali pozitívnu odozvu
u účastníkov seminára.
Následne Zuzana Homolová
(Ekotrend Slovakia), z pohľadu
malého poľnohospodára – farmára, poukázala na realizáciu
uvedených nariadení v praxi,
uviedla svoje dobré i horšie skúsenosti.
V spoločnej diskusii, ktorá nasledovala po prednáškach, boli
objasnené a vysvetlené niektoré
aktuálne problémy a MVDr. Felcan odporučil podnikateľské
zámery v predmetnej oblasti
najskôr prekonzultovať a predísť tak zbytočným problémom
pri schvaľovaní. Diskutovalo sa
i o aktuálnom stave vyhodnocovania žiadostí o NFP v rámci
podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 2020. Avšak tu možno povedať,
že žiadosti sú v procese vyhodnotenia a výsledky bude prezentovať riadiaci orgán.
Ing. Miroslav Jánošík,
RA NSRV SR pre Žilinský kraj
20 Spravodajca NSRV

Deň turčianskeho vidieka
4. september 2016 bol pre ľudí z Turca a širokého okolia
sviatočný nielen pre to, že bola nedeľa, ale aj pre to, že sa,
ako každoročne, konal Deň turčianskeho vidieka. Táto
výnimočná akcia sa konala už po siedmykrát, pričom
druhýkrát bola jej hlavným organizátorom Turčianska
regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
(TRPPK so sídlom v Martine). Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, miestom stretnutia poľnohospodárov bola
Jasenská dolina.
Každý rok toto podujatie navštívi veľké množstvo účastníkov ani tento rok nebol výnimkou. Podľa odhadov sa ich tu
tentokrát zišlo viac ako 5 000. Jedným zo vzácnych hostí bol
aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory Ing. Milan Semančík.

Koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj, PhDr., Mgr. Jozef Mikyška v prezentačnom stánku | Autor fotografie: Archív RA NSRV SR pre Žilinský kraj

O chvíľu začíname...
Autor fotografie: Archív TRPPK Martin

Ing. Pavel Petránek, PhD. (predseda TRPPK) Autor fotografie:
Archív TRPPK Martin

z našich regiónov

Účastníci podujatia v krásnom prostredí Jasenskej doliny | Autor fotografie: Archív RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Krásne, slnečné a teplé počasie prispelo k príjemnej atmosfére, ktorá tu počas celého dňa panovala. Po otvorení mohol
každý ochutnať miestne produkty, ktoré boli prezentované
našimi poľnohospodármi. Dostupné boli ovčie výrobky,
kravské mliečne výrobky, mäsové produkty, konopný olej
a ani naši včelári sa nenechali zahanbiť. Tiež tradičné, ale aj
netradičné gastronomické špeciality, ako sú halušky, guláš,
zemiakové placky, pomohli uspokojiť maškrtné jazýčky. Ale
určite najviac chutil pečený moriak, ktorého ako ochutnávku
zdarma rozdávala spoločnosť Morky Petránek.
Hlavný organizátor myslel nielen na žalúdok návštevníkov,
ale aj na potechu duše. Tá si svoj pokrm vychutnala v podobe
folklóru, country hudby a dychovky.
Pre zábavu a poučenie bol určený sprievodný program
ako napríklad policajná kynológia. Tá zaujala nielen dospelých, ale aj deti. Najväčší obdiv získal štvormesačný vlčiak,
na ktorom jeho psovod predvádzal výcvik mladých psíkov.
Aj RALLYE FATRA 2016 si svojím vystúpením vyslúžila veľkú
pozornosť a obdiv. Už tradične, svoju spanilú jazdu predviedli
malotraktory a následne zaujímavú súťaž. Veľký potlesk si
vyslúžili aj hasiči, ktorí predviedli ukážku svojej práce pod
názvom „Hasiči včera a dnes“. Za povšimnutie stálo i predstavenie Občianskeho združenia Dobrý pastier so sídlom v Kláštore pod Znievom, ktoré prevádzkovalo vozenie účastníkov
na koči ťahanom koníkmi a tiež naživo predviedlo ukážku
výroby ovčiarskych produktov. Pozornosť návštevníkov pri-

tiahla aj prezentácia starostlivosti o drobné domáce zvieratká,
ktorá bola predvedená jedným
z drobnochovateľov z obce Belá
Dulice.
Veľký záujem bol hlavne o dožinkovú slávnosť, kde krásny dožinkový veniec prevzal predseda
TRPPK Ing. Pavel Petránek, PhD.
ako hlavný „gazda Turca“.
Ani tento rok nechýbala výstava
hospodárskych zvierat, na ktorej bolo možno vidieť zajace,
sliepky, holuby, psíky, koníky či
morku.
Máme za sebou vydarený 7.
ročník, tejto, po celom Slovensku známej kultúrnej akcie a už
teraz sa tešíme na jej ďalšie pokračovanie.
Mgr. Margita Čimborová,
Turčianska regionálna
poľnohospodárska
a potravinárska komora
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Ekologické poľnohospodárstvo
na Slovensku – súčasnosť
a perspektíva
V príjemných priestoroch penziónu Dolinka v Liptovskej Tepličke 22. septembra 2016 zorganizoval EKOTREND Slovakia
- zväz ekologického poľnohospodárstva v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj celoslovenskú
konferenciu o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV).
Cieľom konferencie bolo otvoriť rezonujúce otázky ekologického poľnohospodárstva na Slovensku z pohľadu aktuálnych
trendov a potrieb. Nosnou témou bolo ekologické poľnohospodárstvo v praxi vo vzťahu k implementácii opatrení PRV SR
2014 - 2020, pripravovaná aktualizácia nariadenia EÚ pre EPV,
kontrola a poradenstvo v EPV, náležitosti podávania žiadostí,
platné postupy pre žiadateľov, riešenie nezrovnalostí vznikajúcich pri aktualizácii výmery a pod.
Konferencie sa zúčastnili aktívni ekologickí poľnohospodári, zástupcovia RA NSRV SR pre Prešovský kraj, Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Inšpekčnej organizácie
zaoberajúcej sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej
poľnohospodárskej výroby (NATURALIS SK).
Podujatie otvorila Zuzana Homolová spolu s Annou Glejdurovou, predsedníčkou Poľnohospodárskeho podielnickeho
družstva v Liptovskej Tepličke, ktoré hospodári na princípoch ekologického poľnohospodárstva. V úvode Mgr. Dana

Otvorenie konferencie Autor fotografie: Archív autora
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Osifová predstavila RA NSRV SR
pre Prešovský kraj a následne sa
v rámci jednotlivých odborných
príspevkov riešili otázky implementácie opatrení PRV SR 2014
- 2020 pre EPV, ktorým sa podrobne venoval Ing. Ján Haluška
z MPRV SR, zmeny v Nariadení
EÚ pre EPV priblížili zástupcovia
ÚKSÚP-u, Ing. Samuel Michálek
a Ing. Ivan Kušnier. Prvú časť
prednáškového bloku uzavreli
zástupcovia NATURALIS SK, ktorí sa venovali riešeniu nezrovnalostí vznikajúcich pri aktualizácii
výmery.
Ďalšie prednášky sa špecificky
zaoberali kontrolným procesom
v EPV, biologickej prevencii proti
škodcom v biopestovaní a aktivitami Európskeho integračného centra a servisno-obchodného družstva Konopný dvor.
V závere konferencie zasadal
výbor a členovia Zväzu.
Najväčším prínosom tejto konferencie bola výmena praktických
skúseností, získanie aktuálnych
informácií a riešenie problematiky v oblasti ekologického poľnohospodárstva.
Regionálna anténa NSRV SR
pre Prešovský kraj

Autor fotografie: Archív autora

z našich regiónov

14. ročník Spišského
zemiakarského
jarmoku
Štvrtá septembrová sobota
sa v Spišskej Belej pri príležitosti Spišského zemiakarského jarmoku niesla v znamení
zemiakov, jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji.
Jarmok bol slávnostne otvorený
symbolickým pozbieraním úrody
zemiakov, odovzdaním dožinkového venca primátorovi mesta a požehnaním úrody. Návštevníci mohli
vidieť viac ako sto odrôd zemiakov,
historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie
zemiakov, mohli si zakúpiť sadivo
i konzumné zemiaky.
Primátor mesta Spišská Belá, Štefan
Bieľak, vo svojom príhovore zdôraznil, že jarmok poukazuje na náročnú
prácu poľnohospodárov regiónu,
ako aj na problémy, s ktorými zápasia v nerovnakých podmienkach
s ostatnými štátmi EÚ a na problémy, ktoré súvisia s pestovaním
zemiakov v našej oblasti. Poukázal
aj na okolnosti, ktoré spôsobujú
znižovanie plôch, na ktorých sa
pestujú zemiaky aj na našom území a na častý dovoz nekvalitných
zemiakov zo zahraničia. Zdôraznil
aj to, že jarmok ponúka priestor
na podporu miestnych a slovenských poľnohospodárov a spracovateľských firiem a teda na podporu
slovenských produktov – ich výroby
a predaja na Slovensku.

Súčasťou programu bol odborný seminár pre záhradkárov a chovateľov zameraný na problematiku pestovania
zemiakov, sliviek a chov králikov. Festival obohatil pestrý
kultúrny program, v ktorom vystúpili slovenské i poľské
hudobné súbory. Zaujímavé a zábavné boli aj sprievodné
súťaže, napríklad v škrabaní zemiakov, o najväčší zemiak
(vyhral zemiak s hmotnosťou 1 290 g), o najchutnejší
zemiak – odrodu či „Miss odroda“. Sprievodným programom podujatia bola výstava zvierat drobnochovateľov
a okresná výstava ovocia a zeleniny. Maskotom jarmoku
bol Gruľko, gurmáni si mohli pochutnať na zemiakových
jedlách od výmyslu sveta a Spišská Belá návštevníkom
jarmoku zdarma ponúkala uvarené zemiaky s cibuľou
a slaninou (navarilo a takto sa rozdalo 100 kg zemiakov).
Mesto pripravilo tento ročník v spolupráci so Zemiakarským zväzom SR, Družstvom pestovateľov a spracovateľov zemiakov Spišská Belá, VŠÚZ, a. s. Veľká Lomnica,
HOS ÚKSÚP Spišská Belá, AT TATRY, s.r.o. Spišská Belá,
Poľnohospodárskym družstvom Tatry Spišská Belá a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinovou komorou
v Poprade.
Spišský zemiakarský jarmok sa radí medzi najväčšie kultúrno-spoločenské udalosti v meste a každoročne priláka
do Spišskej Belej niekoľko tisíc návštevníkov z mesta, zo
širokého okolia a zahraničia.
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Autor fotografie: Archív mesta Spišská Belá
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z našich regiónov

Akcia beží... | Autor fotografie: Archív obce Miklušovce

Deň tradícií v obci
Miklušovce V.
V nedeľu 10. júla 2016 sa
v obci Miklušovce uskutočnil V. ročník Dňa tradícií.
Obec má 320 obyvateľov
a približne rovnaký počet
účinkujúcich, dobrovoľníkov
a návštevníkov sa v tento
deň stretlo, aby si spoločne
zaspomínali na tradície prostredníctvom ľudovej hudby,
tanca, spevu, remesiel a jedál.
Oproti predchádzajúcim ročníkom sa podujatie po prvýkrát
konalo v exteriéri, v športovom
areáli TJ Miklušovce. Prítomným
sa predstavili folklórne súbory
Hrabkovčan, Jalinka, Detský FS
Sedličan, Krompašan, detskí
heligonkári zo Súkromnej umeleckej školy Margecany a sólisti
z Miklušoviec.
Organizátori podujatia, Občianske združenie SAPIO a obec
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Miklušovce, sa každoročne snažia poskytnúť priestor
na prezentáciu folkloristom a remeselníkom z regiónu,
predovšetkým z obce a okolitých obcí. Zámerom je okrem
pripomenutia tradícií, poukázať na to, že v každej dedine
ešte aj dnes žijú šikovní remeselníci a ľudia, ktorí sa snažia
tradície našich starých rodičov udržiavať. Na tomto ročníku bolo v rámci remesiel predstavené: spracovanie vlny,
košikárstvo, rezbárstvo a výšivkárstvo. Kto si chcel vyrobiť
vlastný výrobok a vyskúšať si prácu s tradičnými materiálmi,
mohol si vyrobiť sviečky z včelieho vosku, hlinený zvonček,
plstenú ozdobu alebo vyzdobiť oblečenie zemiakovými
pečiatkami.
Vrátiť v čase sa mohli návštevníci vďaka dobovej kuchyni
a skupine historického šermu SARUS, ktorá okrem dobových kostýmov ponúkla aj dobové špeciality. Piesne židovskej tradície z prostredia Spiša a Šariša predstavila skupina
Talmidim Chachamim. Filip Kollár zo susednej obce Klenov
sprostredkoval ukážku sokoliarstva. Tak ako na tradičných
jarmokoch ani tu nechýbalo bábkové predstavenie v podaní Detského a mládežníckeho divadla BADROS. Netradično-tradičné hry boli pripravené pre deti napr. hádzanie
gumákov, prekážková dráha pre fúriky, mokrý terč a pod.
Členovia Denného stacionára z Miklušoviec predviedli svoje výrobky z papiera a vlny.
Deň tradícií je predovšetkým o podpore komunity a komunitného života. Jednou z možností, ako podporiť spolupatričnosť občanov je - urobiť niečo pre ostatných, pre
ich potešenie. Ďalšou príležitosťou, ako sa zapojiť, je dobrovoľná práca pri organizačnej príprave podujatia, príprave
jedla alebo koláča podľa tradičného receptu a zapojenie

z našich regiónov
sa do súťaže o naj-koláč alebo naj-jedlo. O víťazovi súťaže rozhodujú na základe ochutnávky všetci
návštevníci podujatia. Do súťaže sa tento rok zapojila aj partnerská obec z Moravy, České Heřmanice,
ktorej koláč získal najviac hlasov.
Predsedníčka OZ SAPIO, Lenka Eliáš Čuchtová: „Vidíme, že vďaka podujatiu, ktoré sa už stalo tradíciou, dokážeme podporiť občiansku angažovanosť a že ďalší ročník prinesie nové nápady a ešte
viac zapojených dobrovoľníkov z obce. “
Starostka obce, Mária Čuchtová: „Tí, ktorí prišli, prežili zaujímavé popoludnie, rodičia a starí rodičia
s deťmi, domáci zblízka aj zďaleka si oddýchli v príjemnom prostredí, v dedinke pod Čiernou horou...“
Mgr. Mária Čuchtová, starostka obce Miklušovce

Informačný seminár k Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre
Košický kraj zrealizovala v prvý júlový deň v priestoroch
Učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity
Košice (kúpeľnom parku) v Herľanoch „Informačný seminár k Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020“, ktorý bol
určený najmä pre zástupcov verejného sektora, ale aj pre
ostatných beneficientov PRV SR.

Hlavným cieľom seminára bolo informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o kvalite vykonávania PRV SR. Konkrétnym obsahom
programu tohto podujatia boli štyri hlavné témy nadväzujúce na PRV SR. Úvod patril koordinátorovi Regionálnej
antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj,
Ing. Zdenkovi Knižkovi, ktorý predstavil pôsobenie pracoviska a prezentoval jeho aktivity v rámci kraja. Odpovede
na otázky týkajúce sa zmien vo verejnom obstarávaní získali
účastníci z druhej odbornej prezentácie. Treťou témou boli
legislatívne zmeny v zákone o odpadoch, ktoré predniesli
Ing. Oľga Kormošová, vedúca odboru starostlivosti o životné
prostredie a Ing. Lucia Hudáková, PhD. z Okresného úradu
Košice - okolie. Štvrtá téma sa zaoberala hlavnými oblasťami
zamerania PRV SR 2014 - 2020 a informovaním o priebehu
jeho implementácie.

Seminára sa zúčastnilo 75 zástupcov verejného sektora
a súkromného sektora, ktorí sa
aktívne zapájali do priebehu
zaujímavej odbornej diskusie.
Možno konštatovať, že zrealizovaná aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom prítomných,
prispela k rozšíreniu odborného
povedomia verejnosti, výmene
skúseností a k prepojeniu teórie
s praxou.
Ing. Zdenko Knižka, Regionálna
anténa NSRV SR pre
Košický kraj

Informačný seminár k PRV SR 2014 -2020
Autor fotografie: Archív RA NSRV SR
pre Košický kraj
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detský kútik
Milí mladí čitatelia,
tentokrát sme sa rozhodli našu - vašu rubriku vyplniť pútavým rozprávaním jednej farmárskej rodiny o svojich pracovných začiatkoch, ťažkých životných skúškach i nezabudnuteľných
situáciách, ktoré jej rodinní príslušníci zažili pri svojej náročnej práci v poľnohospodárstve.

Príbehy
z rodinnej
farmy
Každá rodina má svoj príbeh.
Toto je náš za posledných 50 rokov. Spočiatku sme zažili ťažké
časy, no dnes sa nám už žije lepšie. Poľnohospodári boli takmer
„vyhynutým druhom“, Európa
nám podala pomocnú ruku
a zabezpečila finančnú záchrannú sieť. Každý cent zarobený počas všetkých tých rokov sme si
však zaslúžili a odpracovali. Ak
nevezmete rozum do hrsti a nie
ste pripravení vyvinúť úsilie či
riskovať, ešte stále môže prísť
neúspech.

Príbeh starého otca

Volám sa Jean. Narodil som sa do gazdovskej rodiny v Normandii a rodinné hospodárstvo som začal riadiť krátko
po skončení vojny. Ľudia v tom čase nemali dostatok potravín, takmer všetko bolo na prídel a my, hospodári, sme nedokázali vyrobiť dosť pre všetkých. Chovali sme len niekoľko
dojných kráv, prasiat a sliepok, boli sme chudobní a pracovali sme do úmoru. Veci sa začali zlepšovať v 60.-tych rokoch,
z dotácií sme si na zjednodušenie práce kúpili traktor s vlečkou a s každou žatvou sa naša produkcia zvyšovala. Zaviedli
sme nové technológie, farme sa darilo lepšie, zo svojich príjmov sme dokázali žiť skromne, no bezpečne. Spolu s mojou
ženou Marie sme sa po prvýkrát vybrali na dovolenku. Naše
deti nám však začali klásť otázky o svojej budúcnosti, stále viac
mladých odchádzalo z fariem a dedín. Keďže sme nemali dosť
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poľnohospodárskej pôdy pre
všetky deti, naši dvaja synovia
odišli do mesta a doma zostala
len dcéra Amelie, ktorá vidiek
zbožňovala. Prihlásila sa na poľnohospodársku vysokú školu,
kde získala vedomosti o nových
technológiách, odrodách plodín, plemenách zvierat a správe
hospodárstva. Rozhodnutie ako
ďalej v rodinnom farmárčení zostalo na nej, pretože ja so ženou
sme sa pobrali na dôchodok
a nové úlohy si vyžadovali novú
generáciu.

detský kútik
Príbeh Amelie

Hneď, ako som prevzala farmu, vycítila som, že treba nevyhnutne pristúpiť k veľkým zmenám.
Museli sme začať šetrnejšie využívať prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Menili sa aj chute
spotrebiteľov. Rýchlo sme zareagovali a viac sme sa sústredili na miestne špeciality a organické
potraviny. O niekoľko rokov som si zobrala Paula, ktorý mi pomáha a riadi hospodárstvo so mnou.
Farmárčenie nie je prechádzka ružovou záhradou. Ak chováte zvieratá, môžu sa vyskytnúť problémy. Jeden rok sa náš dobytok nakazil slintačkou a krívačkou, veterinár nasadil liečbu, dostali sme
zákaz presúvať zvieratá mimo farmy, nemohli sme predávať žiadne živočíšne ani mliečne výrobky.
Stálo nás to veľa peňazí, bez pomoci EÚ by sme skrachovali. Preto sme pristupovali k využívaniu
prírodných zdrojov ešte ohľaduplnejšie a uplatňovali sme prirodzenejšie výrobné metódy - zvieratá boli často na čerstvom vzduchu a využívali sme minimum chemických hnojív. Neskôr sme si
prenajali pôdu od susedov, začali sme chovať ovce a organizovať školské exkurzie pre deti. V rámci
ďalšej iniciatívy sme začali naše výrobky spracúvať, baliť a predávať priamo na miestnych trhoch.
O zákazníkov sme nemali núdzu a zarobili sme viac peňazí. Niekoľkým dedinčanom sme dokonca
ponúkli zamestnanie na polovičný úväzok a takto sme trošku prispeli k spomaleniu úniku mladých
z vidieka a zabezpečili sme živobytie pre naše deti priamo tu...
Ako tento príbeh pokračuje ďalej? Dozviete sa to z brožúry Príbeh troch generácií poľnohospodárov,
ktorá na vás čaká na našej webovej stránke v časti Informačný servis - Detský kútik.
Ak vás zaujímavé rozprávanie, okorenené životnou skúsenosťou, inšpirovalo, môžete si vymaľovať farmu podľa svojich predstáv v obrazovej prílohe, ktorá čaká len na vás...

Ďalšie obrázkové predlohy nájdete na našej webovej stránke v časti Infoservis - Detský kútik v publikácii
Vymýšľaj a kresli s Tomim.
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príklady dobrej praxe

Ukážky úspešne zrealizovaných projektov
z Prv SR 2007–2013
V programovom období 2007 - 2013 bolo na území Slovenska úspešne zrealizovaných veľa
projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života na vidieku. Všetky projekty sú zaradené
do Databázy zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013 zaregistrovaných
do Agentúry pre rozvoj vidieka.
Postupne vám prinášame ukážky jednotlivých typov projektov zameraných na výstavbu,
rekonštrukciu či modernizáciu verejných priestranstiev, stavieb a objektov, komunikácií
apod. so stručným popisom projektu vrátane informácie o schválenej výške príspevku z PRV
SR 2007 - 2013 a obrazového materiálu.

Názov projektu:

Realizáciou projektu sa zlepšil vonkajší vzhľad kultúrneho
domu, zvýšila sa atraktivita intravilánu obce i návštevnosť obce
turistami, došlo k rozšíreniu občianskej vybavenosti a služieb
a k prílevu nových obyvateľov do obce.

Prístavba, nadstavba a prestavba Kultúrneho domu
v obci Lietavská Svinná

Obec:

Lietavská Svinná – Babkov
Schválená výška príspevku
z PRV SR 2007– 2013 (EUR):

Kultúrny dom v pôvodnom stave | Autor fotografie: Archív obce

267 710,69,-

Predmetný objekt kultúrneho domu
(postavený cca v 60.-tych rokoch minulého storočia) sa nachádza v centre
obce Lietavská Svinná, pri potoku Svinianka. Ide o nepodpivničený dvojpodlažný objekt tradičnej, murovanej
konštrukcie s mierne šikmou pultovou
strechou.
Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať prístavbu, nadstavbu a prestavbu
kultúrneho domu.
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Vzhľad budovy kultúrneho domu po zrealizovaní projektu
Autor fotografie: Archív obce

príklady dobrej praxe
Názov projektu:

Obecný dom Kováčová
a Zóna oddychu
a hier pre deti
Obec:

Kováčová
Obecný dom po rekonštrukcii | Autor fotografie: Archív obce

Cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie kvality základných služieb pre obyvateľstvo obce a zvýšenie atraktivity vidieckej
oblasti, ktoré sa zabezpečilo zrealizovaním rekonštrukcie obecného domu v obci a vybudovaním zóny oddychu a hier pre deti.
Projektom sa výrazne zlepšil technický stav obecného domu, jeho
prevádzkové podmienky a vonkajší vzhľad.
Vybudovaná infraštruktúra zaistila občanom ľahšiu dostupnosť
služieb a celkovo posilnila záujmovú činnosť občanov. Prostredníctvom rozšírenia občianskej vybavenosti a zabezpečenia kvalitnejších služieb pre obyvateľov sa zvýšil záujem o kultúrno-spoločenské dianie v obci nielen domácich obyvateľov, ale i návštevníkov
obce, čo pozitívne ovplyvňuje rast atraktivity daného územia. Výsledkom je pekné a udržiavané miesto s vyššou životnou úrovňou
bývania v obci.

Schválená výška príspevku
z PRV SR 2007– 2013 (EUR):

444 000,00,-

Pôvodný stav Obecného domu v Kováčovej
Autor fotografie: Archív obce

Názov projektu:

Rekonštrukcia oddychovej
zóny v obci Slavnica
Obec:
Miesto pre oddych a rekreáciu v obci Slavnica | Autor fotografie: Archív obce

Predmetom projektu bola rekonštrukcia verejnej plochy na park
v centre obce Slavnica za účelom oddychu a rekreácie, výsadba
zelene a vytvorenie oddychovej zóny.
Splnením cieľov projektu došlo k skvalitneniu života obyvateľov
v obci Slavnica a k celkovému zlepšeniu prostredia, jeho zatraktívneniu pre obyvateľov i návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Slavnica
Schválená výška príspevku
z PRV SR 2007– 2013 (EUR):

74 664,24,-

Spravodajca NSRV 29

spravodajstvo z európskej komisie (ek)
Z aktuálnych čísel elektronickej verzie Newsletter - Rural News, Newsflash s príspevkami
EIP-AGRI Service Point a European Commission, sme pre vás vybrali:

LINC 2016 podporuje nadnárodnú spoluprácu
Niečo o EÚ
V skratke vám
predstavujeme informačnú
brožúrku „Európa“,
ktorá je venovaná fungovaniu
EÚ, popisu jej štruktúry,
medzinárodnej spolupráci
i diskusii o jej budúcnosti.
Prinášame aj krátky úryvok
z časti o jej postavení
v globalizovanom svete, ktoré
je v dnešných dňoch nanajvýš
aktuálnou témou.
EÚ vo svete
Európa je pomerne malý, no
z hospodárskeho hľadiska
významný kontinent. Z toho
jej vyplývajú úlohy, ktoré chce
presadzovať voči ostatným
a nemalé slovo má i Európska únia,
ktorá v rámci svojej medzinárodnej
politiky sleduje viaceré ciele:
• chráni svoje záujmy a bojuje
proti terorizmu, organizovanému
zločinu a nelegálnemu
prisťahovalectvu.
• prispieva k zachovaniu
prostredia vhodného na život
(politika v oblasti klímy,
ochrana životného prostredia).
• pôsobí na ostatných, aby sa
snažili dosiahnuť a udržiavať
mier.
• pomáha ostatným krajinám
rozvíjať sa a bojovať
s chudobou, negramotnosťou
a nedostatočným rozvojom.
• celosvetovo sa zasadzuje
za demokraciu a právny štát.
pokračovanie na strane 31
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Na medzinárodnom podujatí LINC 2016, ktoré sa uskutočnilo 27. - 29. septembra 2016 v maďarskom meste Dabas,
sa s cieľom výmeny skúseností, sieťovania a prípravy spoločných projektov zišlo 273 účastníkov z 21 členských štátov
EÚ. Kontaktný bod Európskej siete pre rozvoj vidieka viedol
dva semináre k diskutovaným problémom okolo plánovania
a vykonávania nadnárodnej spolupráce v aktuálnom programovom období a snažil sa uľahčiť hľadanie partnerov prostredníctvom prezentácie viac ako 40 projektových zámerov. Zo záverov stretnutia vyplynulo, že na zabezpečenie
kvalitnejšej realizácie projektov nadnárodnej spolupráce sú
potrebné vhodne nastavené pravidlá a usmernenia, zjednodušené pracovné postupy a lepšia komunikácia s potenciálnymi projektovými partnermi. V tejto súvislosti bola
vytvorená nová pracovná skupina (Practitioner-led Working
Group) podporovaná kontaktným bodom ENRD, ktorá bude
zameraná na identifikáciu možností harmonizácie pravidiel
a postupov a budovanie kapacít príslušných aktérov. Ďalšie
zistenia a odporúčania budú postupne prezentované, pretože tematická pracovná skupina začala intenzívne pracovať.

Európsky vidiecky parlament 2017
Európsky vidiecky parlament (EVP) s potešením oznamuje,
že má zabezpečené finančné prostriedky, potrebné na začatie ďalšej fázy svojej kampane, ktorá povedie k tretiemu
Európskemu vidieckemu parlamentu v októbri 2017.
Grant vo výške 150 000 eur z programu Európa pre občanov
bude podporovať úsilie kampane posilniť hlas vidieckych
komunít v európskom priestore.
Akčný plán EVP 2016 - 2017 bude rozdelený do šiestich kľúčových tém z Manifestu EVP:
• Spoločná akcia k udržaniu vidieckych služieb
• Umožniť mladým ľuďom nájsť dobrý život na vidieku
• Vítanie prisťahovalcov a utečencov vo vidieckych oblastiach
• Zaraďovanie účasti sociálne slabších občanov a uspokojovanie ich potrieb
• Posilnenie vidieckych ekonomík
• Integrovaný rozvoj vidieka.

spravodajstvo z európskej komisie (ek)
Príklady dobrej praxe
Októbrové číslo ENRD Newsletter prináša výber zaujímavých
a kreatívnych projektov zrealizovaných na území SR v uplynulom programovom období. Pozornosť venuje napr. projektu:
• „Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska“, ktorý vzišiel z nadnárodnej spolupráce MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras o.s.
• „Oživenie tradičných vidieckych postupov“, ktorý podporil
vzdelávacie kurzy pre kreatívnych občanov zaujímajúcich sa
o výrobu dekoračných a úžitkových predmetov tradičným
spôsobom (z dielne OZ Mikroregión Južné Sitno, združujúceho viacero obcí z územia MAS Zlatá cesta).
• „Náučný chodník - Po stopách Maginhradu“, ktorý okrem
priestoru na aktívne trávenie času v prírode, zároveň ponúkol
inovatívnu formu získavania zaujímavých informácií o regióne Malohont. Žiadateľom bola obec Nižný Skálnik a projekt
bol podporený zo stratégie MAS MALOHONT.
• Viac informácií získate na www.nsrv.sk po kliknutí na ENRD The European Network Rural for Development alebo priamo
z webového sídla ENRD v časti Politika v akcii - Projekty a prax.

pokračovanie zo strany 30

Kompletná brožúra
na stiahnutie na webe
Kompletnú verziu informačnej brožúry „Európa“
si môžete stiahnuť z webovej stránky NSRV SR
(Infoservis - Niečo o EÚ).

Z Kalendára akcií
01. 12. 2016 Brusel, Belgicko
3. zhromaždenie vidieckych sietí a aktérov rozvoja
vidieka v rámci EÚ
• cieľom je výmena informácií v oblasti rozvoja vidieka
a budovania strategickej schémy aktivít na rok 2017.
06. - 07. 12. 2016 Brusel, Belgicko
Konferencia „Vyhliadky európskeho poľnohospodárstva po roku 2016“ poskytne príležitosť na výmenu
názorov o aktuálnom stave poľnohospodárstva v EÚ
a globálnych výzvach, rovnako ako aj o problematike
životného prostredia a zmeny klímy.
07. - 08. 12. 2016 Båstad, Švédsko
Seminár „Dosahovanie výsledkov prostredníctvom
CLLD: Uvedenie metódy do praxe“
• zameraný na možnosti najvhodnejšieho využitia metódy CLLD v aktuálnom programovom období. Seminár je
určený pre zástupcov MAS, riadiacich orgánov, národných vidieckych sietí a pre ďalších vidieckych aktérov.
K jednotlivým príspevkom sa bližšie dočítate na www.nsrv.
sk v zložke RURAL NEWS a ENRD - The European Network
for Rural Development.
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Kolegom, spolupracovníkom a partnerom srdečne ďakujeme za vydarenú
spoluprácu v roku 2016 a do nového roka všetkým prajeme veľa skvelých
pracovných nápadov, príležitostí a úspešných rozhodnutí.
Tím Národnej siete rozvoja vidieka SR
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