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NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

 AKTUALITY MPRV SR  

Európsky parlament aj vďaka Slovensku rieši dvojakú kvalitu potravín 
28 Marec 2018 
Na pôde Európskeho parlamentu minulý týždeň začala diskusia k dvojakej kvalite výrobkov. K téme zasadal Výbor 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. O finálnej podobe dokumentu by mal rozhodnúť europarlament v 
septembri. 
Čítajte viac... 

Rada EÚ rokovala o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva 
20 Marec 2018 
Dorovnanie výšky priamych platieb pre poľnohospodárov, to bola priorita, ktorú prezentovala ministerka 
Gabriela Matečná na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Nosnou témou zasadnutia bola diskusia o 
budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva. Ministri poľnohospodárstva EÚ napokon spoločnú 
jednomyseľnú pozíciu nenašli. Dôvodom boli rozdielne názory na konvergenciu platieb. 
Čítajte viac... 

Harmonogram výziev z PRV SR 2014 - 2020
 

Podopatrenie dátum 

1.1 Odborné vzdelávanie – podľa schválených obsahových námetov 1. polrok 2018 

1.2 Demonštračné a informačné aktivity – podľa schválených obsahových námetov 1. polrok 2018 

2.3 Vzdelávanie a certifikácia poradcov 1. polrok 2018 

2.1 Poradenské služby – po certifikovaní poradcov 2. polrok 2018 

4.1 Investície v poľnohospodárskych podnikoch – obnoviteľné zdroje energie 1. polrok 2018 

4.1 Investície v poľnohospodárskych podnikoch - závlahy 1. polrok 2018 

6.1 Mladí poľnohospodári 2.- 3.Q 2018 

7.2 Základná infraštruktúra v obciach 1. polrok  2018 

16.1 Operačné skupiny EIP 2.- 3.Q 2018 

16.2 Pilotné projekty 2.- 3.Q 2018 

16.3 Spolupráca malých hospodárskych subjektov 2. polrok 2018 

16.4 Horizontálna a vertikálna spolupráca v rámci krátkych dodávateľských reťazcov 1. polrok  2018 

19.3 Spolupráca LEADER 4.Q 2018-2019 

Čítajte viac... 

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12717
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12717
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12691
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12691
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12691
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=14950
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=14950
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=14950


 OZNAMY PPA  

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020 
28 Marec 2018 
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom 
sídle aktualizovanú verziu č. 04 Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, 
vrátane všetkých jej príloh. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o aktualizácii výziev OP RH 
28 Marec 2018 
PPA aktualizovala na webovom sídle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie: 2.2.1 Produktívne investície 
do akvakultúry. Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1 a Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02, 
Aktivita 2 
Čítajte viac... 

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020 - Národné projekty 
28 Marec 2018 
PPA oznamuje, že v rámci Národných projektov zverejnila zoznam schválených ŽoNFP. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2018 
28 Marec 2018 
PPA oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadostí na lesnícke opatrenia na rok 2018.  
Čítajte viac... 

Oznámenie o aktualizácií výzvy č. 26/PRV/2017 pre podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 - 2020 
27 Marec 2018 
PPA oznamuje, že z dôvodu rozšírenia Zoznamu najmenej rozvinutým okresom o okres Košice-okolie zverejnila 
aktualizáciu č. 1 výzvy č. 26/PRV/2017 pre podopatrenie 8.6 - Podpora investícií do lesníckych technológií                      
a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzanie na trh k zaúčtovaniu dotácie na lesnícke 
činnosti a k splneniu podmienky dosiahnutia viac ako 70% z lesníckej výroby alebo poskytovaných lesníckych 
služieb. Zároveň predĺžila lehotu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 27.4.2018. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre prvú individuálnu výzvu na nákup sušeného 
odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže. 

27 Marec 2018 
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/482 z 22. marca 2018 nestanovuje maximálnu 
nákupnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre prvú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci 
verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/154, v prípade ktorej lehota na predloženie ponúk 
uplynula 20. marca 2018. 
Čítajte viac... 

Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1 
27 Marec 2018 

Oznámenie o zverejnení Usmernenia č. 14/2018 k podmienkam výzvy č. 26/PRV/2017 pre podopatrenie 8.6  
27 Marec 2018 
PPA zverejnila  Usmernenie č. 14/2018 k podmienkam výzvy č. 26/PRV/2017 pre podopatrenie 8.6 - Podpora 
investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzanie na trh k 
zaúčtovaniu dotácie na lesnícke činnosti a k splneniu podmienky dosiahnutia viac ako 70% z lesníckej výroby 
alebo poskytovaných lesníckych služieb. 
Čítajte viac… 

 

http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-k-aktualizacii-prirucky-pre-ziadatela-nenavratneho-financneho-prispevku-z-prv-sr-2014-2020/8682
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http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-aktualizacii-vyziev/8680
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http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-narodne-projekty/8676
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-narodne-projekty/8676
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-lesnicke-opatrenia-na-rok-2018/8674
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http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl
http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl
http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl
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http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-nestanoveni-maximalnej-nakupnej-ceny-pre-prvu-individualnu-vyzvu-na-nakup-suseneho-odstredeneho-mlieka-do-verejnej-intervencie-prostrednictvom-verejnej-sutaze/8666
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http://www.apa.sk/podopatrenie-8-6-psl
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  INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

 

ZMENA JEDÁLNEHO LÍSTKA V MAŠTALI  

VEDĽAJŠÍ PRODUKT Z BIOETANOLOVÉHO PRIEMYSLU VYUŽÍVANÝ AKO EXTRA PROTEÍNOVÉ KRMIVO PRE 
DOJNICE  

 

 

Lacnejšie a ekologickejšie krmivo  

Dánsky výskumný tím reagoval na podnet potrieb poľnohospodárov ohľadom stále rastúcej ceny krmiva                      
pre dobytok a environmentálnych faktorov, keďže významné množstvo krmív je v súčasnosti dovážané z krajín 
mimo Európy. Zistili, že látka, ktorá ostáva po premene obilnín ako sú kukurica, pšenica, jačmeň a raž                           
na bioetanol, tiež aj tzv. nazývaná DDGS (Distillers Dried Grains with Solubes, t. j. sušené liehovarské mláto                    
s obsahom rozpustných látok) má veľký kŕmny potenciál. Ako uviedol Jakob Sehested, docent Univerzity                
v Aarhuse (Dánsko) z odboru živočíšnej výroby/výživy zvierat a vplyvu na životné prostredie: „Nedostatočné 
zameranie sa na vedľajšie produkty v bioetanolovom priemysle v posledných rokoch spôsobilo, že ich zloženie              
a kvalita sa výrazne menili. To poľnohospodárom sťažilo ich používanie pri riadení kŕmenia a zabezpečovania 
zdravia a blahobytu ich dobytka.“ Avšak, projekt dánskeho tímu, ktorý je podporovaný dánskymi výrobcami 
mliečnych výrobkov, pomáha zmeniť tento stav prostredníctvom fondu pre mliečne výrobky: ,,Naše nové 
poznatky umožňujú poľnohospodárom kombinovať rôzne prísady pre jednotnú skladbu kŕmnej zmesi, ktorá spĺňa 
ich požiadavky na kvalitu. Súčasne sú znížené náklady, a keďže sa dováža menej krmív z Južnej Ameriky, koniec 
koncov to prispieva k nižšej environmentálnej stope, a tým pádom sú naše produkty viac ekologickejšie.“ 
vysvetľuje pán Sehested. 

Šírenie poznatkov medzi poľnohospodármi  

Samozrejme, poľnohospodári musia tieto vedľajšie produkty správne použiť a dávkovať. Preto sú tieto výsledky 
výskumu v súčasnosti veľmi rozšírené prostredníctvom časopisov a seminárov. Výsledky sú tiež priamo 
integrované do škandinávskeho kŕmneho systému ICT, nazývaného aj NorFor http://www.norfor.info/, ktorý 
škandinávski poľnohospodári a poradcovia používajú pri riadení krmív na mliečnych farmách. 

Zameranie na kvalitu 

Pán Sehested spolupracuje so švédskou spoločnosťou Lantmännen Agroetanol, ktorá sa primárne orientuje                 
na krmivá ako dôležitú časť svojej ponuky a uprednostňuje stabilný výživový obsah. ,,Radšej nehovoríme                        
o krmivách ako o vedľajších produktoch, nakoľko to považujeme za hlavný produkt spolu s bioetanolom“, 
povedala pani Elisabeth Erichsenová, manažérka pre krmivá v spoločnosti Lantmännen Agroetanol. Podporila 
tento názor tým, že 30 % príjmov spoločnosti pochádza z iných produktov ako je bioetanol, čo tiež znamená 
zlepšenie kvality krmív. 

Čítajte viac... 

 

Dánski poľnohospodári požadujú menej 
nákladné a ekologickejšie krmivo pre svoje 
dojnice, a tak isto aj rýchlorastúci priemysel 
bioetanolu hľadá spôsoby ako dobre využiť ich 
vedľajšie produkty. V tejto súvislosti tím 
dánskych výskumníkov, poradcov a špecialistov 
nedávno zistil, že vedľajšie produkty produkcie 
bioetanolu sú skvelým proteínovým krmivom, 
ktoré je porovnateľné s krmivami ako je sója či 
repka.  

 Odteraz môže hovädzí dobytok podstatne 
prispieť k zníženiu nákladov a ekologickejšiemu 
poľnohospodárstvu, zvýšením spotreby vedľajších 
produktov v bioetanolovom priemysle. 
 

http://www.norfor.info/
http://www.nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/?pl=93


 

   PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020  

Common Comity, s.r.o. : Rekonštrukcia a nadstavba objektu na ubytovacie zariadenie a wellness  

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti  

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  

Oblasť 1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou  

Miesto realizácie projektu: Malacky  

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 – 2020: 198 000,00 € 

 

Fotografia po realizácií projektu; Zdroj: Archív Common Comity, s.r.o. 

Predmetom projektu je celoročné využívanie ubytovacích kapacít a doplnkových služieb. Taktiež zvýšenie kvality 
a rozšírenie ponuky poskytovaných služieb aj pre prípad nepriaznivého počasia, vytvárania podmienok trávenia 
voľného času. 

Cieľom bolo zvýšenie rekreačnej kapacity, zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky na vidieku, 
skvalitnenie životného prostredia, zvýšenie vidieckych ubytovacích kapacít a podpora a rozvoj vidieckej turistiky.  

Projekt tiež prispieva k zabezpečeniu pravidelných príjmov z prevádzkovania ubytovacieho zariadenia 
a doplnkových služieb a v neposlednom rade zabezpečuje rozvoj regiónu s nízkou životnou úrovňou. 

Viac informácií o zrealizovanom projekte z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej stránke NSRV SR. 

 DOTAZNÍK SKVALITNENIA SLUŽIEB REGIONÁLNYCH ANTÉN NSRV SR 

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže pri 
skvalitnení služieb regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR. 

17 otázok Vám nezaberie veľa času a pomôžete nám skvalitniť naše služby. 

On-line dotazník bude dostupný do 9.4.2018, 9:00 hod. 

Ďakujeme za Váš čas! 

Čítajte viac... 

 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=172
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1603
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTER64PkVTx_BT43lgl_GyHRBS1Rvw30gpfuwVc3-fpJnhYw/viewform?usp=sf_link
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1603
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTER64PkVTx_BT43lgl_GyHRBS1Rvw30gpfuwVc3-fpJnhYw/viewform?usp=sf_link


 

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 

vám želá Tím NSRV SR 

KALENDÁR UDALOSTÍ 

 

Dátum Názov aktivity Miesto konania  

24. Apríl 2018 Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi II. Banská Bystrica Čítajte viac... 

21. Apríl 2018 Zo Salaša do mesta 2018 Považská Bystrica Čítajte viac... 

18. Apríl 2018 

Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do 
infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva PRV SR 2014 -2020 

Nová Dedinka Čítajte viac... 

17. Apríl 2018 Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi I. Banská Bystrica Čítajte viac... 

16. Apríl 2018 
PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o 
podporu) 

Cestice 
Čítajte viac... 

11. Apríl 2018 
Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou 
PRV SR 2014 - 2020 

Košice 
Čítajte viac... 

10. Apríl 2018 
Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o 
ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v 
kontexte PRV SR 2014 – 2020 

Banská Bystrica Čítajte viac... 

09. Apríl 2018 
Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre 
poľnohospodárske subjekty 

Dolný Kubín Čítajte viac... 

Čítajte viac... 

V mesiacoch apríl a máj 2018 pripravujeme 

 Školenia k ITMS2014+ 

 Oslavy Dňa Európy 

 Výstava Region Tour Expo 2018 

 Seminár k aktuálnym možnostiam pre poľnohospodárov, potravinárov a lesohospodárov 

 Informačný seminár pre poľnohospodárov 

 Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín 
obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020 

Čítajte viac... 
 

   VYDÁVA
 

Agentúra pre rozvoj vidieka 
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja 
vidieka SR 
Akademická 4, 949 01  Nitra 
arvi@arvi.sk 

Občasník SPRAVODAJCA NSRV  

 

SME NA WEBE  www.nsrv.sk  

 
NEWSLETTER NSRV SR  1 - 5/2018 
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