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Vážení predstavitelia MAS,  
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je 
skvalitneniu našich služieb a poskytovania informácií pre Vás.  

Zároveň Vás prosíme o aktualizáciu Vašich údajov na kartách MAS zverej-
nených  na http://www.nsrv.sk/?pl=91.  

NSRV SR vyjadruje poďakovanie 
všetkým zúčastneným MAS na 

konferencii „Postupy MAS v rámci 
konania o ŽoNFP“. 

Všetkým účastníkom prajeme veľa 
úspechov a dúfame, že sme dopo-
mohli k plynulejšej implementácii 

CLLD. 

 

PRIVÍTAME VAŚE NÁZORY  
A PRIPOMIENKY KU KONFERENCII.  

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1GdIdZE5wgoPdFpPdD9YnJHtoyOM7x-sphUvd27AfvE-f2g/viewform
http://www.nsrv.sk/?pl=91
http://www.nsrv.sk/?pl=91
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1GdIdZE5wgoPdFpPdD9YnJHtoyOM7x-sphUvd27AfvE-f2g/viewform
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AKTUALITY MPRV SR 
 

Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 18.10.2019 

 

18 Október 2019 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktuálne informuje o vývoji situ-
ácie. Aktuálna situácia nových vývoja AMO na Slovensku ku dňu 18.10.2019 

Pozitívne prípady evidujeme v okrese Trebišov a Michalovce! 

 

 

Matečná: SNS nepodporí dohodu Mercosur. Úlohou EÚ je chrániť občanov únie, nie 
vymeniť ich za biznis nadnárodných korporácií 

 

18 Október 2019 
 

Gabriela Matečná na pôde Zastúpenia Európskej komisie uviedla, že poslanci SNS 
budú v tomto i nasledujúcom parlamente hlasovať proti medzinárodnej dohode Mer-
cosur medzi EÚ a krajinami Južnej Ameriky. Dôvodom sú vážne riziká v oblasti bez-
pečnosti potravín, veterinárne a rastlinolekárske riziká, klčovanie Amazonského pra-
lesa kvôli zvyšovaniu poľnohospodárskej produkcie i dvojaký meter na európskych 
poľnohospodárov. 

 

Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat v cirkusoch! 

 

17 Október 2019 

 

Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na 
účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam 
zvierat na účely verejného vystúpenia, bol notifikovaný podľa požiadaviek smernice 
EÚ. Niekoľkomesačný legislatívny proces tak dosiahol úspešný záver. K zverejneniu 
tejto vyhlášky dôjde v najbližších dňoch a účinnosť nadobudne od 1. novembra 2019.  
 

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov 

 

12 Október 2019 

 

Kontrola zvyškov pesticídov v potravinách je v rámci EÚ prísne monitorovaná. Ide 
totiž o látky s významnými toxickými vlastnosťami, ktoré môžu mať negatívny dopad 
na zdravie spotrebiteľov. Potravinoví inšpektori podrobili kontrolám viacero druhov 
potravín. Viac ako polovica slovenských produktov neobsahovala žiadne stopy po 
pesticídoch. 

 

 

Slovenské potraviny získali miesto na prestížnom veľtrhu inovatívnych produktov 

 

09 Október 2019 

 

Slovenské potraviny vzbudzujú pozornosť tisíciek návštevníkov jedného z najvý-
znamnejších obchodno-kontraktačných veľtrhov na svete. Nemecký veľtrh Anuga je 
prehliadkou top inovácií a trendov, ktoré formujú budúcnosť potravinárstva. Sloven-
skému výrobcovi funkčných tyčiniek sa podarilo dostať do exkluzívneho výberu naji-
novatívnejších produktov z celého sveta. 

 

Stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+5 v Prahe, viedlo k prijatiu spoločných 
deklarácií 
 

04 Október 2019 

 

Ministri poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny (Česka, Maďarska, Poľska a Slo-
venska) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Fínska, sa v rámci českého 
predsedníctva vo Vyšehradskej skupine stretli v Prahe. Český minister Miroslav To-
man v úvode pochválil skvelú prácu Slovenska, od ktorého predsedníctvo V4 prevzal. 
Predmetom rokovania bola najmä téma budúcej podoby spoločnej poľnohospodár-
skej politiky, súčasných problémov lesníctva a agro-lesníctva vrátane potenciálu pre 
rozvoj biohospodárstva a na záver rezonovala téma Afrického moru ošípaných. Stret-
nutie ministrov viedlo k podpisu dvoch dôležitých deklarácií.  

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=424&id=14648
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14798
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14798
http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14796
http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14763
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14747
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14739
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14739


OZNAMY PPA 

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka 

 

24 Október 2019 

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných pr-
vonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 09. 2019.  
 

 

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jed-
notnej žiadosti na rok 2019 

 

18 Október 2019 

PPA oznamuje žiadateľom začatie vykonávania administratívnej kontroly na JŽ 2019 za úče-
lom overenia roku rozorania resp. veku porastu. Danú informáciu nájdete : PPA / Podpory / 
Priame podpory / Oznámenia 

Čítajte viac.... 

 

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 41/PRV/2019 

 

16 Október 2019 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizo-
vala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Vý-
zvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 - Skladovacie kapacity a pozberová úprava Výzvu č. 41/
PRV/2019 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na 
investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: oblasť Skladovacie kapacity a pozberová 
úprava“ 

 

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci 
v OPRH 2014-2020 ku 3.10.2019 
 

03 Október 2019 

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 3.10.2019 voľnú časť indika-
tívnej alokácie na jednotlivé vyzvania. Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpo-
ry / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP/Disponibilné 
finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci 

Čítajte viac.... 

 

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 3.10.2019 

 
03 Október 2019 

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 3.10.2019 voľnú časť indika-
tívnej alokácie na jednotlivé výzvy. Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory / 
Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP / Disponibilné finanč-
né prostriedky OPRH 2014-2020 "> PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / 
Výzvy na predkladanie ŽoNFP / Disponibilné finančné prostriedky OPRH 2014-2020  
Čítajte viac.... 

 

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatre-
nia Programu rozvoja vidieka 

 
26 September 2019 

PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia 
Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“), na najčastejšie nedostatky a chyby na žiados-
tiach.  
Čítajte viac.... 

http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka
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05 November 2019 

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku 
dnes a v budúcej SPP 

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND v spolupráci s Regio-
nálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na celosloven-
skú konferenciu s názvom "Ekologická poľnohospodárska výroba na Slo-
vensku dnes a v budúcej SPP" 

Miesto konania : Penzión Dolinka Liptovská Teplička  

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

Pozvánka s programom 

 

Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 
– 2020 za rok 2018 

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):  

 Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 - 
2020 za rok 2018  

 

 Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 - 
2020 za rok 2018 - príloha o monitorovaní  

 Zhrnutie pre občanov k Výročnej správe o 
vykonávaní PRV SR 2014 - 2020 za rok 2018 

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 
– aktualizácia č. 3 

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):  
 

 Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019  
– aktualizácia č. 3 

DOKUMENTY PRV SR 2014 - 2020 

K nahliad-
nutiu ! 

K nahliadnutiu ! 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2033
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2033
http://www.nsrv.sk/download.php?2707
http://www.nsrv.sk/download.php?2708
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1192&navID2=1192&sID=43&id=14821
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1192&navID2=1192&sID=43&id=14821
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=14788
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=14788
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18232
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18232
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18271
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18270
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18269


 

Príklady dobrej praxe PRV SR 2014 - 2020 

Malý pivovar Hniezdne 

 

 

 

 

 

 

Žiadateľ/prijímateľ: GURMEN s.r.o. 

Miesto realizácie projektu: Stará Ľubovňa  
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014-2020:  909 502,86 €  
Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.2 / Oblasť 6B. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel,  
vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel 

Predmetom predkladaného projektu je výstavba výrobno – spracovateľských kapacít pre výrobu piva a obstaranie 
technológie, ktoré budú umiestnené v obci Hniezdne – priamom kontakte s výrobným areálom spoločnosti BGV, 
s.r.o. (výroba sladu) a Nestville parkom oddeleným miestnou komunikáciou a parkoviskom pre návštevníkov náuč-
nej trasy spracovania, skladovania a zužitkovania obilia, podľa starodávnych tradícií na Spiši. Zámerom projektu je 
uvedenie pivných produktov na trh v segmente lokálnych produktov z piva, ktoré nie sú vyrábané priemyslovo. Ob-
jekt malého pivovaru je navrhnutý ako prízemná stavba s dominantným podkrovím. Na prízemí bude umiestnená 
výroba piva a odbytový priestor, prepojená s otvoreným podkrovím. Na prízemí bude umiestnená prevádzka výroby 
piva so zázemím. V podkroví sa bude nachádza technologická miestnosť, kde budú umiestnené vzduchotechnické 
jednotky, kotly, ÚVK, časť technológie pre pivovar a miestnosť šatne pre zamestnancov. Výrobná kapacita mini pivo-
varu je dimenzovaná pre výrobu 1 000 hl piva ročne. V prvom roku od spustenia je plánovaný ročný objem 500 hl  
(v nábehovej krivke). 

Hlavný cieľ projektu: Zavedením výroby nového výrobku - piva v malom pivovare zlepšiť primárne spracovanie a pre-
dajnosť poľnohospodárskych produktov. Hlavný cieľ projektu prispieva k napĺňaniu strategických cieľov PRV 2014-

2020 „Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora“ a „Vyvážený územný rozvoj vidieckych hos-
podárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. Špecifické ciele projektu sú zvýšenie kon-
kurencieschopnosti firmy, zvýšenie pridanej hodnoty, zlepšovanie kvality výroby ako aj zníženie rizikovosti podnika-
teľskej činnosti.          

Viac informácií o projekte nájdete na tu. 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1027

