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Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 47/
PRV/2020 
27. 04. 2020 

Oznam pre príjemcov podpo-
ry z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 – 2020, o aktualizácii 
Výzvy č. 47/PRV/2020 pre 
opatrenie 6 – Rozvoj poľno-
hospodárskych podnikov  
a podnikateľskej činnosti, po-
dopatrenie 6.3 – Pomoc na 
začatie podnikateľskej činnosti 
na rozvoj malých poľnohos-
podárskych podnikov. 
 
• Výzva aktualizovaná 
27.04.2020 – Aktualizáciu č. 1 
nájdete tu 
 
• Podávanie a prijímanie 
ŽoNFP 
od 15.06.2020 do: 30.06.2020 
– bez zmeny  
 
Čítajte viac... 

 

Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 46/
PRV/2019 
27. 04. 2020 

Oznam pre príjemcov podpo-
ry z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 – 2020, o aktualizácii 
Výzvy č. 46/PRV/2020 pre 
opatrenie 6 – Rozvoj poľno-
hospodárskych podnikov  
a podnikateľskej činnosti, po-
dopatrenie 6.1 – Pomoc na za-
čatie podnikateľskej činnosti 
pre mladých poľnohospodá-
rov. 
 
• Výzva aktualizovaná 
27.04.2020 – Aktualizáciu č. 1 
nájdete tu 
 
• Podávanie a prijímanie 
ŽoNFP 
od 15.06.2020 do: 30.06.2020 
– bez zmeny  
 
Čítajte viac... 
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Projekt SMART RURAL 
Projekt SMART RURAL je dva  

a pol ročný projekt pod zášti-

tou E40 a podporovaný Európ-

skou komisiou (DG AGRI). 

Cieľom projektu SMART RURAL je podporiť a in-

špirovať obce k rozvoju a implementácii prístupu 

a stratégií "smart villages - chytré obce" po celej 

Európe. Pomocou projektu a získaním poznatkov  

o aktuálnom stave obcí vo vybraných krajinách 

Európy, bude možné nastaviť aj opatrenia týkajú-

ce sa "chytrých obcí - smart villages" v rámci bu-

dúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.  

Prostredníctvom prihlášok sa vyberie 

17 európskych obcí, ktoré dostanú poradenstvo  

a technickú podporu.  

5 obcí z Írska, Fínska, Francúzska, Českej Republi-

ky a Grécka už bolo vybratých, tak budťe "chytrí" 

a pridajte sa k nim. 

Obce, ktoré prejavia záujem sa môžu prihlásiť tu:  

https://form.jotformeu.com/E40/smart-

rural-application  
do 11. mája 2020.  

Viac info v dokumentoch na stiahnutie: 

Smart Rural Project – Expression of Interest - 

Popis projektu a prihláška  

Projekt POLIRURAL 
Prebiehajúci výskumný 

projekt EÚ – PoliRural 

sa venuje téme zatrak-

tívnenia vidieka pre ži-

vot, prácu a investície, čo je skrátený názov pre 

kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidiec-

kych oblastí a ľudí na vidieku. Jeho výstupom bu-

dú návrhy pre zefektívnenie prijímania politík pre 

vidiek s cieľom zatraktívnenia života na vidieku 

pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre no-

vých alebo potencionálnych obyvateľov vidieka.  

Projekt je realizovaný inkluzívnym spôsobom za 

účasti vidieckych populácií, výskumníkov, tvorcov 

politík, expertov, MVO, súkromného sektoru atď. 

Ide o prípravu na nový model spolurozhodovania 

do budúcnosti, ktorý prichádza s reformou SPP. 

Prostredníctvom nasledovného dotazníka - Priori-

ty pre zvýšenie atraktívnosti vidieka pre život, 

prácu a investície, pomôžete nájsť priority Slo-

venska v rozvoji vidieka. Väčšina otázok je krúžko-

vacích a nemalo by Vám to zabrať viac ako 20 mi-

nút Vášho času. 

Dotazníka - Priority pre zvýšenie atraktív-

nosti vidieka pre život, prácu a investície  

Bližšie informácie, nájdete aj na web  

stránke http://polirural.eu/ 

ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ 
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AKTUALITY MPRV SR  
OECD pokračuje v podporovaní agrárnej vedy a výskumu aj počas koronakrízy 
29. apríl 2020 
 
Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu (CRP) spúšťa aj 
tento rok výzvu na podávanie žiadostí na rok 2021 o kofinancovanie me-
dzinárodných vedeckých konferencií a individuálnych vedeckých štipen-
dií.  
 

 

Ochrana včely medonosnej je jednou z priorít pre poľnohospodárstvo 
29. apríl 2020 
 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v utorok 
rokoval so zástupcami Slovenského zväzu včelárov o aktuálnych priori-
tách a cieľoch včelárstva na Slovensku. Ochrana včely medonosnej je sú-
časťou Programového vyhlásenia vlády. Agrorezort plánuje upraviť legisla-
tívu v SR tak, aby sa ochrana života včely medonosnej stala realitou.  
 
 

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách 
28. apríl 2020 
 
MPRV SR nezaháľalo a pohotovo reagovalo na potrebu zmien v zákone  
o pozemkových spoločenstvách, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia s pan-
démiou koronavírusu. V sobotu bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zá-
kon č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Účinnosť nado-
budol ihneď v deň vyhlásenia.  
 

Minister Mičovský chce v Bratislave vybudovať veľký lesopark 
27. apríl 2020 
 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v piatok 
navštívil Mestské lesy v Bratislave a spolu s primátorom hlavného mesta 
Bratislava Matúšom Vallom hľadali riešenia pre podporu rekreačných 
funkcií lesov v okolí hlavného mesta Slovenskej republiky. S cieľom vy-
tvorenia krásneho rekreačného miesta pre Bratislavčanov sa dohodli na 
vytvorení veľkého bratislavského lesoparku.   
 

Agrorezot žiada ľudí, aby boli v prírode ohľaduplnejší 
27. apríl 2020 
 
MPRV SR SR vyzýva ľudí, aby sa v prírode správali ohľaduplnejšie. Príro-
da je domovom voľne žijúcej zveri, kde sme len hostia a mali by sme sa tak 
aj správať. Na poliach a lúkach sa na jar rodia mláďaťa, hniezdi vtáctvo  
a rastie úroda. Zvýšený počet neohľaduplných ľudí v prírode však spôso-
buje značné škody a smrť voľne žijúcej zveri. 
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AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie 
Nové vedenie MPRV SR navrhne 
zásadné zmeny vo fungovaní ag-
rorezortu  
17. apríl 2020 
 

Takmer mesiac od vymenovania novej 
Vlády SR sa Ján Mičovský, minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR zaobe-
rá hĺbkovou analýzou fungovania celého 
agrorezortu. Ako prvé ministerstvo v pô-
sobnosti Hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO) navrhne nové 
vedenie MPRV SR už v blízkej dobe zá-
sadné zmeny vo fungovaní agrorezortu. 
 

Čítajte viac... 
 
 

 

Agrorezort nebude posúvať dátum podávania jednotnej žiadosti 
23. apríl 2020 
 
MPRV SR neplánuje posunúť konečný dátum na podávanie „Jednotnej 
žiadosti na rok 2020“. Agrorezort plne zabezpečil štart kampane a v prípa-
de predĺženia termínu by došlo aj k oneskoreniu vyplácania, čo by poľno-
hospodárom mohlo spôsobiť značné finančné komplikácie. Ministerstvo 
preto upozorňuje žiadateľov, aby nenechávali podanie žiadosti na posled-
nú chvíľu. 
  

Štátnym tajomníkom agrorezortu bude Samuel Vlčan 
20. apríl 2020 
 

Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
(MPRV SR) sa stal Samuel Vlčan. Na nedeľnom rokovaní ho do funkcie vy-
menovala vláda SR.  
 
 
 

Začína plošná vakcinácia líšok proti besnote  
20. apríl 2020 
 

MPRV SR oznamuje, že v dňoch od 20. apríla do 30. apríla 2020 prebieha 
štyridsiata prvá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote, vykonáva-
ná leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky. Agrorezort žiada 
ľudí, ktorí sa v týchto dňoch vyskytujú v prírode, aby boli obozretní a ná-
vnadám sa vyhli.  
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Dňa 16. apríla 2020 sa Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
a Martin Fecko, štátny tajomník MPRV SR, stretli so zástupcami agrorezortu, ktorých 
považujú za kľúčových pre budúcnosť slovenského pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  
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Podtrhnutie



Inšpirácie k inováciám  

Viac o projekte nájdete tu.  

Portugalskí lesníci dáva-
jú nevyužívanej drevnej 
biomase zmysluplné vyu-
žitie 

V severných a stredných regiónoch 
Portugalska hľadajú vlastníci a ma-
nažéri lesov spôsoby, ako zabrániť 
lesným požiarom pri uskutočňovaní 
ich podnikania. Rosario Alves, riadi-
teľka združenia Associação Flores-
tal de Portugal (Forestis), čo je zväz 
portugalských organizácií vlastní-
kov lesa, hovorí: „Zvyšky drevnej 
masy v lesoch, ako sú kríky a drevo, 
ktoré zostávajú na zemi po zbere 

alebo prebierke, predstavujú palivo.  

Napriek tomu, že lesníci sú si vedo-
mí rizika požiaru, je pre mnohých 
malých portugalských vlastníkov 
lesov príliš nákladné postarať sa  
o ne". Alves by rada pomohla:  

„Jedným z riešení, ktoré vidíme, je 
vytvárať hodnotu pre výrobu pri-
márnej lesnej biomasy pre energiu. 
Operačná skupina GOTECFOR nám 
umožňuje pracovať na optimalizácii 
dodávateľského reťazca lesnej bio-
masy v spolupráci s výskumnými 
ústavmi, miestnymi spotrebiteľmi  
a vlastníkmi lesov.“  

Operačná skupina určí, aké úpravy 
sú potrebné pre existujúce strojové 
zariadenia. Filipe Santos, výskumný 
pracovník technologického inštitútu 
Instituto de Engenharia de Siste-
mas e Computadores, Tecnologia  
e Ciência (INESC TEC), hovorí: „Aby 
sa znížili náklady na dopravu, musia 

strojové zariadenia vyrábať štiepku 
na mieste. Stroje sa musia vyspo-
riadať so strmými svahmi, malými 
pozemkami a úzkymi cestami a mu-
sia vytvárať štiepku, ktorá bude 
vhodná na energetické využitie." 
Rosario Alves hovorí, že vlastníci 
lesov sú radi, že môžu byť súčasťou 
operačnej skupiny: „Budú testovať 
stroje a ich schopnosti na pokus-
ných lesných pozemkoch. Tiež budú 
zbierať vzorky dreva, na základe 
ktorých môžeme urobiť testy na 
identifikáciu dreva - či môže byť 
použité na výrobu štiepky.“  
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Predchádzanie lesným požiarom v Portugalsku  
produkciou štiepky 

http://www.nsrv.sk/download.php?2839
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