
Prihlasovanie do súťaže 

,,Najkrajšia fotografia z územia  
MAS 2020“ stále prebieha.  

Viac informácií nájdete tu 

Newsletter 
Národnej siete rozvoja vidieka SR 

 

28 Máj 2020  
Informačný web – seminár pre mla-
dých farmárov ku aktuálnej výzve 
na podopatrenie 6.1 
Seminár je určený pre všetkých beneficien-
tov PRV SR 2014 – 2020 
v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo 
právnické osoby, predovšetkým mladých 
farmárov.  

 

03 Jún 2020 

Informačný web – seminár pre mla-
dých farmárov ku aktuálnej výzve 
na podopatrenie 6.3  

Seminár je určený pre všetkých beneficien-
tov PRV SR 2014 – 2020 
v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo 
právnické osoby, predovšet-
kým mladých farmárov.  
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02         AKTUALITY MPRV SR/OZNAMY CLLD  

OZNAMY PPA  
Príručka pre žiadateľov o po-
moc na súkromné skladova-
nie mäsa a Výzva na predkla-
danie žiadostí o pomoc na 
súkromné skladovanie mäsa  

07. 05. 2020  

Pôdohospodárska platobná 
agentúra oznamuje žiadateľom, 
že zverejnila Príručku pre žia-
dateľov o pomoc na súkromné 
skladovanie mäsa a Výzvu na 
predkladanie žiadostí o pomoc 
na súkromné skladovanie mä-
sa.  

Čítajte viac.... 

 

Príručka pre žiadateľov o po-
moc na súkromné skladova-
nie mliečnych výrobkov a Vý-
zva na predkladanie žiadostí 
o pomoc na súkromné sklado-
vanie mliečnych výrobkov  

07. 05. 2020  

Pôdohospodárska platobná 
agentúra oznamuje žiadateľom, 
že zverejnila Príručku pre žia-
dateľov o pomoc na súkromné 
skladovanie mliečnych výrob-
kov a Výzvu na predkladanie 
žiadostí o pomoc na súkromné 
skladovanie mliečnych výrob-
kov.  

  
Čítajte viac.... 

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 
45/PRV/2020 

04. 05. 2020 

Oznam pre príjemcov podpo-
ry z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 – 2020, o aktualizácii 
Výzvy č. 45/PRV/2020 pre 
opatrenie 8 – Investície do 
rozvoja lesných oblastí a zlep-
šenia životaschopnosti lesov, 
podopatrenie 8.4 – Podpora 
na obnovu lesov poškodených 
lesnými požiarmi a prírodný-
mi katastrofami a katastrofic-
kými udalosťami. 

 
• Výzva aktualizovaná 
04.05.2020 – Aktualizáciu  
č. 2 nájdete tu 

•   Podávanie a prijímanie 
ŽoNFP od 25.02.2020 do: 
otvorená výzva – bez zmeny 

 

Čítajte viac... 

OZNAMY CLLD 

ENRD CP pozýva MAS a akté-
rov LEADER na tematický  
webinár. 
Webinár bude zameraný na to, 
ako miestne akčné skupiny 
(MAS) môžu rozšíriť angažova-
nosť zainteresovaných strán vo 
svojom území s cieľom vypra-
covať krátkodobé a dlhodobé 
stratégie na riešenie problémov 
územia v súčasnosti aj v budú-
com programovom období. 

Prihlásiť sa môžete do 28. 05. 
2020 prostredníctvom regis-
tračného formuláru tu. 

Počet účastníkov je obmedzený 
a zúčastniť sa môžete až po po-
tvrdení registrácie zo strany or-
ganizátora. 

Komunikácia počas webináru aj 
poskytnuté materiály sú v an-
glickom jazyku. 

Viac info o aktivite tematickej 
pracovnej skupiny tu 
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AKTUALITY MPRV SR  
Novým šéfom Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry bude Tibor 
Guniš  

15. máj 2020  

Minister pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR Ján Mičovský dnes 
odvolal z funkcie generálnu riadi-
teľku Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry (PPA) Beatrix Galandovú 
a za nového generálneho riaditeľa 
agentúry vymenoval Tibora Guni-
ša.  
 
 
Čítajte viac... 

 

Agrorezort: Chrániť životy voľne žijúcej zveri musia aj poľnohospodári!  

13. máj 2020 
 
Mesiac máj je typickým obdobím rodenia srnčiat, ktorých matky vyhľadá-
vajú predovšetkým vyššie porasty lúk, či krmovín. V rovnakom období však 
dochádza k ich koseniu a preto množstvo zvierat končí ako obeť ťažkých 
poľnohospodárskych mechanizmov. Od minulého roku majú poľnohospo-
dári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať 
zbytočným úmrtiam. Zákonnú ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať 
efektívnejšie a rýchlejšie, a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci vďaka nej 
môžu včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia.  
  

Minister Ján Mičovský podal trestné oznámenie vo veci protipožiarne-
ho kamerového systému  

06. máj 2020  

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský podal do rúk 
generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára trestné oznámenie vo veci 
kontroverzného 23-miliónového protipožiarneho kamerového systému  
Lesov SR.  
 

Ministri v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“ symbolicky otvorili sezó-
nu 

01. máj 2020 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, spolu s mi-
nisterkou kultúry Natáliou Milanovou, symbolicky otvorili tohtoročnú se-
zónu. Národný žrebčín v Topoľčiankach, to nie sú len krásne kone a kráľov-
ské zážitky, ale aj tvrdá, nepretržitá práca a starostlivosť o živé zvieratá, kto-
rá nepozná prestávku ani počas pandémie koronavírusu.  

03             AKTUALITY MPRV SR  

Foto: Novým šéfom Pôdohospodárskej platobnej agentúry bude Tibor Guniš 
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APPVID: Digitálny nástroj na 
podporu rozhodovania na 
zníženie aplikácie pesticídov 
a zvýšenie ich účinnosti  
Je dôležité zlepšiť trvalo udrža-
teľné využívanie výrobkov na 
ochranu rastlín, znižujúc riziká 
a vplyvy používanie pesticídov 
na ľudské zdravie a životné pro-
stredie. Španielska operačná 
skupina APPVID vyvinula mo-
bilnú aplikáciu, aby umožnila 

pestovateľom prístup k nezauja-
tej podpore pri rozhodovaní o 
fytosanitárnych aplikáciách vo 
viniciach.  

Cieľom projektu APPVID bolo 
vyvinúť digitálny podporný ná-

stroj, ktorý poskytuje pestovate-
ľovi poradenstvo o optimálnom 
načasovaní fytosanitárnych 
ošetrení. Aplikácia pomáha 
dvoma veľmi jasnými spôsob-
mi. Po prvé, znížením počtu 
aplikácií pesticídov, keďže in-
tegruje informácie o viniciach 
získané zo senzorov, pozorova-
ní a ďalších zdrojov, ktoré po-
skytujú presné rady o načasova-
ní a množstve použitých pro-
striedkov na kontrolu chorôb. 
Po druhé, zvyšuje sa tým aj 
účinnosť opatrení na kontrolu 
chorôb, pretože aplikácia môže 
podávať správy o zdravotnom 
stave viníc v reálnom čase. Zní-
ženie počtu aplikácií v skutoč-
nosti tiež vedie k zníženiu 
množstva pesticídov, ktoré sa 
dostávajú do životného prostre-
dia, a tiež k zníženiu emisií  
z poľnohospodárskych strojov, 
ktoré sa používajú menej.  Pro-
jekt prebiehal v rokoch 2016 až 
2018 a spájal partnerov z rôz-
nych typov organizácií – zá-
stupcov výskumu a praxe. Cítili, 
že je dôležité vytvárať a nadvä-
zovať vzťahy medzi sektorom 
výroby vína a výskumom s cie-
ľom prenosu znalostí a ich vyu-
žitím v rôznych nástrojoch ur-
čených pre pestovateľov.   

04            INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Viac o projekte nájdete tu.  

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Aplikácia pre vinice na ochranu rastlín viniča 

V prvej fáze projektu boli meteorologické stanice (Cesens®) inštalované na  
9 pokusných vinohradníckych pozemkoch. Každý z nich mal niekoľko sníma-
čov zaznamenávajúcich hodnoty teploty vzduchu a zeme, relatívnu vlhkosť, 
slnečné žiarenie a smer a rýchlosť vetra. Partnerstvo potom definovalo potre-
by aplikácie: umiestnenie vinohradníckych plôch a charakteristík, environ-
mentálne a klimatické parametre a relevantné historické dáta. V druhej fáze 
boli zozbierané údaje o chorobách a škodcoch. Tieto údaje sa analyzovali a bol 
vypracovaný model na odhad rizika ochorenia vo viniciach. Paralelne s tým 
boli vyvinuté rôzne komponenty pre mobilnú aplikáciu: meteorologické údaje, 
modul odhadu rizika, údaje o zdravotnom ošetrení zaznamenané z terénu, 
konzultácie o rizikách a možnosti prepojenia s konkrétnym softvérom. Nako-
niec bola vyvinutá a sprístupnená mobilná aplikácia: www.appvid.eus. Partne-
ri projektu sa ubezpečili, že mobilná aplikácia sa bude naďalej automaticky 
vyvíjať s klimatickými a environmentálnymi zmenami.  
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