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Vážení čitatelia,  
 

prinášame Vám brožúru Príkladov dobrej praxe 
zrealizovaných projektov z opatrenia 7 PRV SR 
2014 – 2020, ktorých žiadateľmi boli obce s poč-
tom obyvateľov do 1000 vrátane. Brožúru na 
stiahnutie môžete nájsť tu  

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

12 jún 2020 

 

Informačný seminár k aktuálne vyhláseným  
výzvam k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 
– 2020 

 

Miesto konania:  Agroinštitút Nitra, š.p.  
Pre účasť na informačný seminár je potrebná 

online registrácia  
 

 
08 jún 2020 

 

Webinár k podopatreniu 6.1 pre mladých poľno-
hospodárov PO kraj 
 

Webinár sa bude konať prostredníctvom videokonfe-
renčného hovoru.  
Prihlasovanie do 5.6.2020 16:00 hod.  
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OZNAMY PPA  
VÝZVA NA PRIJÍMANIE 
ZNEVÝHODNENÝCH 
PRACOVNÍKOV VO 
FORME MZDOVÝCH 
DOTÁCIÍ 
25. 05. 2020 

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie do-
tácie v zmysle schémy 
štátnej pomoci 
č. SA.57096 (2020/X) na 
poskytovanie dotácie na 
prijímanie znevýhodne-
ných pracovníkov vo for-
me mzdových dotácií 
v znení Dodatku č. 2. 

Odporúčame žiadateľom, 
aby oslovovali Inšpekto-
rát práce a príslušný kon-
kurzný súd v predstihu 
a prednostne využívali 
elektronickú komuniká-
ciu (portál Slovensko.sk). 

Výzva je otvorená od 
25.05.2020 do 03.07.2020  

Čítajte viac... 

Usmernenie PPA pre 
prijímateľov podpory 
z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 
2020 v súvislosti s 
mimoriadnou situá -

ciou spôsobenou pan-
démiou COVID -19 

22. 05. 2020 

• V súvislosti s mimoriad-
nou situáciou spôsobenou 
pandémiou COVID-19 
bude PPA akceptovať pre-
dĺženie lehoty na predlo-
ženie dokladov z VO/O  
o dobu trvania tejto mi-
moriadnej situácie. 

• Lehota na zverejnenie 
výzvy podľa bodu 3 písm. 
d) Metodického pokynu  
k zverejňovaniu výziev 
Obstarávateľov v rámci 
PRV SR 2014-2020 sa na 
webovom sídle PPA pre-
dlžuje z 3 na 5 pracov-
ných dní odo dňa doruče-
nia žiadosti o zverejnenie. 

• Prijímatelia, ktorí z dô-
vodov zapríčinených ale-
bo vyvolaných mimo-
riadnou situáciou v súvis-
losti s COVID-19 nemôžu 
dodržať termíny predkla-
dania záverečných žia-
dostí o platbu stanovené  
v zmluve, si môžu uplat-
niť tzv. okolnosť vylučujú-
cu zodpovednosť. 

V súvislosti s mimoriad-
nou situáciou spôsobenou 
pandémiou COVID - 19 

PPA vychádza v ústrety 
prijímateľom podpory  
z Programu rozvoja vi-
dieka SR 2014 – 2020  
a poskytuje možnosť pre-
dĺženia lehôt k predlože-
niu dokladov z verejného 
obstarávania/
obstarávania a k predlo-
ženiu záverečnej žiadosti 
o platbu. Spôsob oznáme-
nia týchto skutočností 
prijímateľom na PPA  
a ďalšie podrobnosti ad-
ministrovania sú predme-
tom zverejneného usmer-
nenia. Aktualizácia dopl-
ňujúceho usmernenia 
PPA pre prijímateľov  
z PRV SR 2014 – 2020  
v dobe trvania mimoriad-
nej situácie vyhlásenej  
v SR v súvislosti s pandé-
miou COVID -19 

Aktualizácia sa týka prijí-
mateľov podpory z Prog-
ramu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020 v rámci  
výzvy č. 9/PRV/15 na  
podopatrenie č. 6.1 Po-
moc na začatie podnika-
teľskej činnosti pre mla-
dých poľnohospodárov.  

Čítajte viac... 

 

Informácia o prija-
tých opatreniach v sú-
vislosti s pandémiou 
COVID -19 v sektore 
ovocia a zeleniny 

21. 05. 2020 

Európska komisia v súvis-
losti s pandémiou COVID

-19 prijala súbor nariade-
ní, ktorými sa stanovujú 
výnimky z uplatňovania 
určitých ustanovení týka-
júcich sa spoločnej poľno-
hospodárskej politiky  

Čítajte viac... 

 

Upozornenie prijíma-
teľov na povinnosť do-
držiavať lehoty na  
zaslanie Oznámenia  
o uzavretí zmluvy na 
ÚVO  
21. 05. 2020 

Upozornenie pre prijíma-
teľov nenávratného fi-
nančného príspevku 
(ďalej len „NFP“) na po-
vinnosť oznamovať ÚVO 
uzavretie zmluvy s dodá-
vateľom do 30 dní po jej 
uzavretí podľa § 26 Ozná-
menia používané vo ve-
rejnom obstarávaní, záko-
na 343/2015 Z. z. o verej-
nom obstarávaní a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov. 

Táto povinnosť vyplýva 
všetkým prijímateľom zo 
zmluvy o poskytnutí NFP 
uzatvorenej medzi prijí-
mateľom a PPA, ktorí vy-
konávali verejné obstará-
vanie v zmysle zákona  
č. 343/2015 Z.z. o verej-
nom obstarávaní a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle záko-
na č. 25/2006 Z.z. 

Čítajte viac... 
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AKTUALITY MPRV SR  
Vedenie agrorezortu rokovalo  
s Radou poľnohospodárskych  
a potravinárskych samospráv  

27. máj 2020  

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa v uto-
rok uskutočnilo prvé rokovanie aktuálne-
ho vedenia agrorezortu s vedením Rady 
poľnohospodárskych a potravinárskych 
samospráv (RPPS). Diskutovalo sa o dopa-
doch pandémie COVID-19, vplyve sucha  
i o dopade novej Spoločnej poľnohospo-
dárskej politike EÚ na slovenský agrosek-
tor.  
 
Čítajte viac... 

 

Agrorezort presmeruje 45 miliónov na efektívne opatrenia  

29. máj 2020 
 
Slovenskí prvovýrobcovia, spracovatelia potravín aj lesníci získajú desiatky milió-
nov eur, ktoré by inak vyšli navnivoč ako nevyčerpané prostriedky aktuálneho pro-
gramovacieho obdobia Programu rozvoja vidieka SR (PRV SR). Agrorezort ich pre-
smeruje po hĺbkovom prehodnotení aktuálneho programu.  
 

Mičovský: Fyzické násilie na poliach nestrpíme  
28. máj 2020  

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a generálny riaditeľ 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry Tibor Guniš dnes informovali, že fyzické ná-
silie na poliach nebude ďalej tolerované. Agrorezort aj agentúra začali s prípravou 
opatrení, ktoré násilníkov odstrihnú od poľnohospodárskych podpôr.  
 

Slovenská bryndza, biele zlato  

26. máj 2020 

Známe staré ovčiarske príslovie vraví „ovca dojí pyskom“ – a práve to je pre Slo-
vensko obrovská výhoda. Bohaté a rôznorodé zloženie bylín slovenských pasien-
kov má priaznivý a dokázateľný vplyv na cenné zloženie ovčieho mlieka, z ktorého 
sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len chutná, ale aj zdraviu prospešná. Je klenotom 
medzi syrmi, je to slovenské biele zlato.  
 

Zelené slovenské lesy potrebujú viac koní. Tie najlepšie sú noriky  

muránske 

22. máj 2020  

Jarná bonitácia, zhodnotenie zdravotného a výživového stavu koní chráneného ná-
rodného plemena norika muránskeho typu, dnes prebehla v Stredisku chovu koní 
štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Lesy SR ako jediné na svete zabezpe-
čujú plemenný chov tohto plemena. Kone z tohto chovu sú využívané najmä na 
prácu v lese.  

03             AKTUALITY MPRV SR  

Foto: Vedenie agrorezortu rokovalo s Radou poľnohospodárskych a potravi-
nárskych samospráv  
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AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie 

Podávanie jednotných žiadostí kampane 2020 poľnohospodári  

úspešne zvládli 
18. 05. 2020 

Agrorezort má za sebou úspešné podávanie jednotných žiadostí v kampani 2020 
a to napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré Slovenská republika zaviedla v čase 
šírenia ochorenia COVID-19. Štart kampane i samotné podávanie žiadostí, bolo 
plne zabezpečené. Pôdohospodárska platobná agentúra k 15.5.2020 eviduje 17 589 
žiadostí.  

Slovenská jahňacina sa po rokoch vracia na pulty obchodov  

18. 05. 2020 

Slovenská jahňacina sa po dlhých desaťročiach vracia na pulty slovenských ob-
chodov. Stalo sa tak po intenzívnych rokovaniach ministra pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského, zástupcov Zväzu chovateľov oviec a kôz 
na Slovensku a obchodníkov. Na salaši v Liptovských Revúcach dnes spoločne 
predstavili nové označenie na stopercentnej slovenskej jahňaciny.  

 

Príklady dobrej praxe   
z PRV SR 2014 - 2020  

 

Včelia farma Zuzana  
Štrbová 

Opatrenie 6/ Podopatrenie 6.1 / 
Pomoc na začatie podnikateľskej 
činnosti pre mladých poľnohos-
podárov ruchom a agroturistikou  

Žiadateľ: Zuzana Štrbová 

Schválená výška príspevku z PRV 
SR 2014 - 2020:   50 000 € 

 Cieľom projektu je vybudovanie farmy na chov včiel s 50 úľmi, 
výroba a spracovanie medu a včelích produktov určených na trh, 
ich ďalšie spracovanie a predaj pre potreby slovenského a zahra-
ničného trhu. Predmetom projektu je chov včiel. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Zuzana Štrbová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Zuzana Štrbová 
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Divoké včely a iné opeľovače 
zohrávajú dôležitú úlohu  
v poľnohospodárstve, ale tak 
ako na mnohých miestach, aj tu 
prispeli poľnohospodárske po-
stupy k ich klesajúcemu počtu. 
Šesť waleských výrobcov mlieč-
nych produktov zriadilo ope-
račnú skupinu zameranú na 

podporu populácie opeľovačov. 
Zameria sa na inovatívne mož-
nosti riadenia v chove hospo-
dárskych zvierat na pasienkoch, 
čo je dominantná forma vo Wa-
lese. Divoké včely a iné opeľo-
vače sú pre britské poľnohospo-
dárstvo nevyhnutné, keďže 
opeľujú ovocie a zeleninu ako aj 
plodiny pre výživu hospodár-

skych zvierat. Potra-
vinový priemysel vo 
Veľkej Británii by 
mohol byť vážne 
ovplyvnený hroz-
bou, ktorej v súčas-
nosti tento hmyz če-
lí. Veľká časť tohto 
ohrozenia vyplýva 
zo straty biotopu. 
Zvýšená poľnohos-
podárska intenzita  
a monokultúrne pa-
sienky znamenajú, 
že opeľovače v Spo-
jenom kráľovstve 
majú stále menej  
a menej miest, na 
ktorých by prospe-
rovali. Šesť výrobcov 
mlieka z mliečneho 
družstva Calon Wen 
sa rozhodlo zriadiť 

operačnú skupinu EIP-AGRI  
s cieľom zvýšiť počet opeľova-
čov. Videli, že väčšina súčas-
ných štúdií a informácií o tom, 
ako chrániť jednotlivé druhy 
opeľovačov boli zamerané hlav-
ne na orné alebo záhradnícke 
oblasti. Vo Walese je väčšina 
poľnohospodárskej pôdy urče-
ná na chov dobytka pasením  
a práve o tomto spôsobe bolo 
málo výskumov a rád. Rozhodli 
sa spustiť projekt zameraný na 
rôzne možnosti riadenia pre 
farmárov chovajúcich hospo-
dárske zvieratá na pasienkoch,  
z ktorých majú úžitok populá-
cie opeľovačov. Poľnohospodári 
budú testovať a analyzovať škálu 
rôznych techník obhospodaro-
vania trávnych porastov na svo-
jich farmách, ktoré sú rozmies-
tnené na území Walesu.  
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Viac o projekte nájdete tu.  

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Pasienky pre opeľovačov  

Operačnú skupinu koordinuje inovačný broker/
sprostredkovateľ Tony Little z ADAS. ADAS je ne-
závislý poskytovateľ poľnohospodárskeho a envi-
ronmentálneho poradenstva, služieb a politiky 
rozvoja vidieka, výskumu a vývoja. Tony Little 
povedal: „Tento projekt je skutočne vzrušujúcou 
príležitosťou ukázať, ako relatívne jednoduché 
zmeny v riadení môžu priniesť veľké výhody pre 
konkrétnych opeľovačov ale aj pre biodiverzitu 
ako celok. Ak na jednej strane dokážeme ukázať, 
že výhody sa dajú dosiahnuť s malými alebo žiad-
nymi nákladmi pre výrobcu a na druhej strane 
môžu pomôcť predávať výrobky zo skutočne udr-
žateľných výrobných systémov, bude to predsta-
vovať veľký krok vpred.“  

http://www.nsrv.sk/download.php?2864

