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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 a 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... 

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 

Dolná Kubín Čítajte viac... 

28. Marec 2018 Ekológia a hodnotenie kvality potravín Stará Ľubovňa Čítajte viac... 

22. Marec 2018 Metodický deň ku GSAA Bratislava Čítajte viac... 

Čítajte viac... 

V mesiacoch  marec až apríl 2018 pripravujeme 

 Školenia k ITMS2014+, 

 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, 

 Informačný seminár k výzve k podopatreniu 7.2 PRV SR 2014 – 2020 a i. 

Čítajte viac... 
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 OZNAMY PPA 
 

Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu                                
a obstarávaniu 
12 Marec 2018 

PPA informuje žiadateľov o uchovávaní originálnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu 
uvedenú v Príručke pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 a v Príručke pre 
prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o zverejnení Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 13/2018 pre podopatrenie 8.6  
12 Marec 2018 

PPA zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 13/2018 k podmienkam výzvy                                   
č. 26/PRV/2017 na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 8.6. Podpora investícií                            
do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. 

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2018/2019 – 2022/2023 
09 Marec 2018  

PPA zverejnila Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2018/2019 
– 2022/2023. 
Čítajte viac... 

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie 
08 Marec 2018  

Informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii projektových podpôr. 
Čítajte viac... 

Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami 
08 Marec 2018  

Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri opatreniach spoločnej organizácie trhu 
s poľnohospodárskymi komoditami. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o vyhlásení nákupu sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom 
verejnej súťaže 
07 Marec 2018  

PPA oznamuje vyhlásenie nákupu sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom 
verejnej súťaže. 
Čítajte viac... 

Zverejňovanie informácií o žiadostiach o podporu a o prijímateľoch pomoci administrovanej PPA 
07 Marec 2018  

PPA informácie o podporách zverejňuje a pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke. V priloženom 
dokumente nájdete návod ako informácie vyhľadávať a ako robiť export týchto informácií podľa potreby. 
Čítajte viac... 

Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie 
07 Marec 2018  

Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr. 
Čítajte viac... 

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 
2020 
05 Marec 2018  

PPA zverejnila sprievodcu finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení 
PRV 2014 – 2020. Sprievodca je určený prijímateľom podpory z PRV 2014 – 2020. 
Čítajte viac... 

Sprievodca kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 - 2020 
05 Marec 2018  

PPA zverejnila sprievodcu kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 – 
2020, ktorý je určený žiadateľom o priame podpory a podpory z PRV 2014 – 2020. 
Čítajte viac... 
 

http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-prijimatela-nfp-o-uchovani-originalov-dokumentacie-k-verejnemu-obstaravaniu-a-obstaravaniu/8640
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-prijimatela-nfp-o-uchovani-originalov-dokumentacie-k-verejnemu-obstaravaniu-a-obstaravaniu/8640
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-prijimatela-nfp-o-uchovani-originalov-dokumentacie-k-verejnemu-obstaravaniu-a-obstaravaniu/8640
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-usmernenia-podohospodarskej-platobnej-agentury-c-13-2018-k-podmienkam-vyzvy-c-26-prv-2017-na-predkladanie-zonfp-z-prv-sr-2014-2020-pre-podopatrenie-8-6-podpora-investicii-do-lesnickych-technologii-a-spracovania-do-mobilizacie/8637
http://www.apa.sk/download/12472
http://www.apa.sk/download/12472
http://www.apa.sk/download/12472
http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-ziadatelov-o-zabezpecovanie-cinnosti-v-skolskom-programe-pre-skolske-roky-2018-2019-2022-2023/8635
http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-ziadatelov-o-zabezpecovanie-cinnosti-v-skolskom-programe-pre-skolske-roky-2018-2019-2022-2023/8635
http://www.apa.sk/aktuality/projektove-podpory-ako-sucast-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-europskej-unie/8632
http://www.apa.sk/aktuality/projektove-podpory-ako-sucast-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-europskej-unie/8632
http://www.apa.sk/aktuality/proces-administrovania-opatreni-spolocnej-organizacie-trhu-s-polnohospodarskymi-komoditami/8631
http://www.apa.sk/aktuality/proces-administrovania-opatreni-spolocnej-organizacie-trhu-s-polnohospodarskymi-komoditami/8631
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-vyhlaseni-nakupu-suseneho-odstredeneho-mlieka-do-verejnej-intervencie-prostrednictvom-verejnej-sutaze/8630
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-vyhlaseni-nakupu-suseneho-odstredeneho-mlieka-do-verejnej-intervencie-prostrednictvom-verejnej-sutaze/8630
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-vyhlaseni-nakupu-suseneho-odstredeneho-mlieka-do-verejnej-intervencie-prostrednictvom-verejnej-sutaze/8630
http://www.apa.sk/aktuality/zverejnovanie-informacii-o-ziadostiach-o-podporu-a-o-prijimateloch-pomoci-administrovanej-ppa-na-webe-ppa/8628
http://www.apa.sk/aktuality/priame-podpory-ako-sucast-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-europskej-unie/8626
http://www.apa.sk/aktuality/priame-podpory-ako-sucast-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-europskej-unie/8626
http://www.apa.sk/aktuality/sprievodca-financnou-kontrolou-na-mieste-a-navstevou-na-mieste-v-oblasti-projektovych-opatreni-prv-2014-2020/8625
http://www.apa.sk/aktuality/sprievodca-financnou-kontrolou-na-mieste-a-navstevou-na-mieste-v-oblasti-projektovych-opatreni-prv-2014-2020/8625
http://www.apa.sk/aktuality/sprievodca-financnou-kontrolou-na-mieste-a-navstevou-na-mieste-v-oblasti-projektovych-opatreni-prv-2014-2020/8625
http://www.apa.sk/aktuality/sprievodca-kontrolou-na-mieste-v-oblasti-priamych-podpor-a-neprojektovych-opatreni-prv-2014-2020/8624
http://www.apa.sk/aktuality/sprievodca-kontrolou-na-mieste-v-oblasti-priamych-podpor-a-neprojektovych-opatreni-prv-2014-2020/8624


 

   FAQ K  VÝZVE Č. 26/PRV/2018 - POPODOPATRENIE 8.6 PRV SR 2014 -2020
 

Do uzávierky čísla nám prišli ďalšie otázky (text otázok je zverejnený v originálnom znení autora otázky), na ktoré 
odpovedáme: 

1) Je oprávnený žiadateľ v tomto podopatrení podnikateľ, ktorý nakupuje odpadovú drevnú hmotu                               
zo súkromných i štátnych lesov, štiepku je ju a následne predáva štiepku ? 

Žiadateľ nespĺňa podmienku obhospodarovania lesa alebo poskytovania lesníckych služieb. Táto činnosť                  

sa nedá zahrnúť ani do „predaja vlastného dreva“ ani do „semenárstva a škôlkárstva“. 

2) Je oprávnený žiadateľ v tomto podopatrení podnikateľ, ktorý poskytuje služby pre štátne lesy? 

Z výzvy vyplýva že: oprávnené sú PO a FO , ktoré sú MSP obhospodarujúce lesy /poskytujúce služby v lesníctve 

pre obhospodarovateľov lesa, ktorí sú MSP vo vlastníctve:  

a) súkromných vlastníkov a ich združení, 

b) obcí a ich združení, 

c) cirkvi (kt. majetok možno pokladať za súkromný), 

čiže pre neštátnych vlastníkov lesa, ktorí sú ale zároveň MSP. Pokiaľ by obhospodaroval súkromné lesy                 

alebo poskytoval služby v lesníctve, splnením podmienky: musí byť podiel ročných tržieb z lesníckej výroby 

alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania ŽoNFP k celkovým tržbám viac 

ako 70%, môže obhospodarovať/poskytovať služby i v štátnych, bol by oprávneným.  

3) Je oprávnený žiadateľ v tomto podopatrení podnikateľ, ktorý je mikropodnik  a má v prenájme obecné lesy? 

Žiadateľ je oprávnený pokiaľ je v zmysle usmernenia EK v kategórii MSP a poskytuje služby v lesníctve                 

alebo obhospodaruje lesy vo vlastníctve obcí a ich združení. Oprávnený je pokiaľ podiel ročných tržieb 

z lesníckej výroby alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania ŽoNFP 

k celkovým tržbám musí byť viac ako 70%. 

4) Je oprávnený žiadateľ v tomto podopatrení spoločnosť s ručením obmedzením zriadená obcou, podnikajúca 
v lesoch vlastnených obcou? 

Ak je s.r.o. zriadená obcou, pravdepodobne nespĺňa definíciu MSP, takže nebude oprávneným žiadateľom. 

5) Podnikateľ spĺňa podmienky oprávnenosti v čase podania ŽoNFP, po úspešnej implementácii projektu 
plánuje robiť služby i pre štátne lesy viac ako 50% z celkových tržieb. Môže podnikateľ po úspešnej 
implementácii projektu a zakúpení strojov vykonávať služby i pre štátne lesy v objeme viac ako 50% 
celkových tržieb? 
Výzva túto možnosť nevylučuje. Treba však odôvodniť, ako investícia zvyšuje lesohospodársky potenciál. 

Otázka č. 5 sa týka oprávnenosti. Tzn. vylučovacej podmienky. Subjekt, aby bol považovaný za oprávneného 

žiadateľa/prijímateľa musí plniť definíciu oprávneného žiadateľa/prijímateľa v čase, keď je žiadateľom (od 

podania ŽoNFP po nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP) a keď je prijímateľom (od účinnosti zmluvy o NFP 

po dobu jej trvania). Definícia je daná vo výzve, pričom ale nie je ustanovené, že, ak ide o poskytovateľa 

služieb, poskytovať služby musí výlučne len oprávneným obhospodarovateľom (MSP obhospodarujúce 

neštátne lesy). 

6) V rámci povinných príloh je priloha_c_2_k_zonfp_tabulkova_cast, kde v záložke Podiel tržieb je potrebné 
vyplniť zoznam faktúr. Otázka znie: Keď má subjekt obhospodarujúci lesy 1200 faktúr, jeho činnosť je 100%                    
v obhospodarovaní lesa, nevykonáva inú činnosť, je ich tam potrebné vypĺňať. Nie je postačujúce priložiť              
k tomu vyber z účtovníctva zoznam faktúr - kde je to jasné? 

Odpoveď PPA: Je potrebné ich tam vypĺňať. Môžete ich tam uviesť len toľko, aby ste splnili podmienku 70% 

podielu tržieb z obhospodarovania lesa voči celkovým tržbám. 

 

Vaše otázky nám píšte prostredníctvom on-line formulára FAQ 

http://www.nsrv.sk/


 

   FAQ K  VÝZVE Č. 26/PRV/2018 - POPODOPATRENIE 8.6 PRV SR 2014 -2020 

 

8) Je oprávnený výdavok v tomto podopatrení rekonštrukcia urbárskeho domu, ktorý slúži ako administratívna 
budova pre pracovníkov urbáru? 

Nie je to investícia do lesníckej technológie,  či spracovania, ani do mobilizácie lesníckych výrobkov, ani ich 

uvádzania na trh. 

9) Poskytovanie služieb v lesníctve v súčasnosti v mnohých prípadoch funguje tak, že subjekt odkúpi hmotu na 
pni, vykoná všetky výkony - pílenie, uhadzovanie haluziny, vysádzanie, vyžínanie,.. ale v účtovníctve to má 
zaradené ako tovar - lebo za všetky tie práce - dostal drevo na pni. Je to oprávnené z pohľadu poskytovania 
služieb v lesníctve? pre preukazovanie podielu tržieb? 

Odpoveď PPA : Nie je.  

10) Vo výzve je uvedené, že prijímateľom pomoci je jediný podnik a súčasne malý a stredný podnik, pričom 
minimálne 70% tržieb prijímateľa musí byť z lesníckej výroby alebo z poskytovania lesníckych služieb. 
a. Otázka 1 – 70% tržieb sa počíta z tržieb žiadateľa – ktorým je pozemkové spoločenstvo. Chceme sa len 

uistiť, že do tržieb žiadateľa pre účely stanovenia min 70% podielu sa nepočítajú tržby (predaj tovaru, 
výrobkov a služieb) prepojeného podniku. 

Odpoveď PPA: Áno, 70% tržieb sa počíta z tržieb žiadateľa, nepočítajú sa tržby prepojeného podniku. 

b. Otázka 2 – Je pozemkové spoločenstvo oprávneným žiadateľom ak má tržby z obhospodarovania lesa 
a súčasne z lesníckych služieb, ktoré dokopy síce predstavujú takmer 100% z celkových tržieb, ale ani 
tržby z lesníckej výroby bez služieb nedosahujú 70% celkových tržieb a súčasne tržby za lesnícke služby 
bez lesníckej výroby nedosahujú 70% celkových tržieb? Ak áno, mohli by sme potom predložiť dve 
tabuľky č. 5 a podiel tržieb by sa preukázal súčtom podielov? 

K podobnej otázke sa už RO vyjadril v znení, že tržby za vlastnú lesnícku výrobu sa nespočítavajú s tržbami 

za poskytovanie služieb v lesníctve. RO však vec opätovne posúdil a dospel k záveru, že podmienku 70 % 

bude potrebné posudzovať ako súčet za vlastnú lesnícku výrobu a poskytované lesnícke služby. Týmto 

spôsobom bola usmernená aj PPA. 

c. Otázka 3 – Je problém, ak zo 104 ha obhospodarovanej lesnej pôdy je 500m2 štátnej pôdy? Všetko 
ostatné je pôda, ktorej vlastníkmi so FO, PO a neznámi vlastníci. 

Odpoveď PPA: V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nie je tolerancia koľko ha resp. m2 môže 

žiadateľ obhospodarovať štátnej pôdy. 

Stanovisko RO: Nie je stanovené, že žiadateľ musí výlučne obhospodarovať lesy neštátnych vlastníkov. 

11) Obraciam sa na Vás s otázkou, nakoľko máme záujem o podanie žiadosti pre oblasť 8.6 Podpora investícií            
do lesných technológii a  spracovania...pri predkladaní záložky s názvom "podiel tržieb" je možné  predkladať 
aj faktúry vystavené na odberateľov z Poland, resp. iných EÚ-krajín? 

Stanovisko RO: Nemáme vedomosť, že  by vo výzve bolo stanovené, že v prípade splnenia „podmienky 

oprávnenosti 70 %“ musel žiadateľ v roku 2017 poskytovať služby len podnikom v SR. Podporená investícia 

z PRV sa musí po dobu udržateľnosti projektu využívať na území SR (viď všeobecné podmienky oprávnenosti). 

 



   FAQ K  VÝZVE Č. 23/PRV/2017 PODOPATRENIE 6.3 PRV SR 2014 - 2020
 

Bod 2.1.3 Preukázanie poľnohospodárskej činnosti žiadateľa minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania 
ŽoNFP (text otázok je zverejnený v originálnom znení autora otázky): 

1) Žiadateľ podával žiadosť na priame platby v rokoch 2015-2017 na ovocné sady, alebo mal zaregistrované 
zvieratá v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat od roku 2015, nebol však zaregistrovaný ako SHR, 
podával žiadosti ako fyzická osoba nepodnikateľ, ako SHR sa zaregistruje v roku 2018 pred podaním  ŽoNFP 
je oprávnený žiadateľ ? 

Odpoveď PPA: Oprávneným žiadateľom je „Malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo právnická osoba 
(mikropodnik 1 v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, 
ktorej výrobný potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 7 999 EUR 
(hodnota štandardného výstupu) s výnimkou komodít ako sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady 
a dojnice, kde hodnota štandardného výstupu prevyšuje  4 000 a neprevyšuje 9 999 EUR.“ 

t.j. žiadateľ musí spĺňať podmienku mikropodniku na základe odporúčania komisie 2003/361/ES a zároveň 
v rámci povinných príloh musí doložiť povinnú prílohu č. 4 Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, 
ktorá je predmetom realizácie  projektu a povinnú prílohu č. 5 Riadna účtovná závierka za ukončené účtovné 
obdobie žiadateľa za roky 2015 a 2016. 

Ak žiadateľ nevie doložiť uvedené povinné prílohy a tiež nespĺňa podmienku mikropodniku na základe 
odporúčania Komisie 2003/361/ES, tak nie je oprávneným žiadateľom. 

2) V prípade žiadostí o priame podpory je to jasné musí byť podaná za roky 2015 - 2017, v prípade registrácie 
zvierat v centrálne evidencii hospodárskych zvierat aký je najneskorší dátum zápisu v roku 2015 aby 
preukázal svoju poľnohospodársku činnosť a  aby vyhovel podmienke oprávnenosti. Je to napr. do 
15.12.2015, čo je 2 roky pred vyhlásením výzvy, alebo je iný dátum? 

Odpoveď PPA: V zmysle bodu 2.1.3 výzvy  musí  žiadateľ preukázať poľnohospodársku činnosť minimálne 24 
mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP.  

Vykonávanie poľnohospodárskej činnosti za obdobie minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP 
bude overené na základe žiadosti o priamu podporu žiadateľa za roky 2015 a 2016 na sekcii priamych podpôr 
PPA a/alebo zvierat v rokoch 2015 a 2016, resp. v obdobnej evidencii na základe evidencie zvierat žiadateľa 
v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Túto činnosť musí žiadateľ aj  účtovne preukázať. 

1
Príručka pre používateľov k definícii MSP tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy. Pre potreby tejto výzvy sa pre výpočet toho, či je žiadateľom 

mikropodnik, sčítajú údaje za všetky jeho firmy, ktoré ovláda, resp. v  ktorých je partnerom bez ohľadu na predmet podnikania. 

 AKTUALITY MPRV SR 

Matečná: Nezodpovední poslanci môžu spôsobiť, že zviera zostane vecou 
13 Marec 2018 

MPRV SR upozorňuje, že nezodpovedné chovanie politickej strany Sloboda a solidarita a jej poslancov, ktorí chcú 
sabotovať prácu Národnej rady Slovenskej republiky, ohrozuje legislatívne procesy a môže spôsobiť, že zviera 
zostane na Slovensku aj naďalej vecou. 
Čítajte viac... 

MPRV SR oznamuje možnosť úpravy finančných prostriedkov v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2018 
12 Marec 2018 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v súlade s čl. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 
2016/141, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o...  
Čítajte viac... 

Ministerka Matečná: Dávajme nášmu ovociu pridanú hodnotu doma 
01 Marec 2018 

Rimavskosobotskú konzerváreň dnes navštívila priamo vo výrobných priestoroch podpredsedníčka vlády a 
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. S vedením spoločnosti diskutovala o 
budúcich plánoch i o novom zákone o neprimeraných obchodných podmienkach. 
Čítajte viac... 

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12669
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12669
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12669
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=12666
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=12666
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=12666
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12639
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12639
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12639


 

 

   PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020  

KORA Slovakia s.r.o. :  Vybudovanie novej sedačkovej lanovky v stredisku ORAVA SNOW 

 

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti  
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 
Oblasť 1 Investície spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

    
Fotografia pred realizáciou projektu.     Fotografie počas realizácie projektu. Zdroj: Archív KORA Slovakia s.r.o. 

Miesto realizácie projektu: Oravská Lesná 

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 – 2020 (EUR): 1 100 000,00 € 

Predmetom  projektu je realizácia II. etapy rozvoja strediska ORAVA SNOW, investícia do vybudovania novej 
inovatívnej 4 – sedačkovej lanovky. Žiadateľ navrhovaným projektom zvýšil súčasnú kapacitu strediska 
o minimálne 39%. Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín. 

Cieľom projektu je rozvoj rekreačných služieb lyžiarskeho strediska, nárast aktivity strediska, 
konkurencieschopnosti žiadateľa a celkový rozvoj regiónu zvýšením jeho atraktívnosti ako aj vytvorením nových 
pracovných miest. 

 

Fotografia po realizácií projektu; Zdroj: Archív KORA Slovakia s.r.o. 

 

Viac informácií o zrealizovanom projekte PRV SR 2014 – 2020 nájdete na stránke NSRV SR: 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=170 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=170


 

  INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

 

Inšpiratívna myšlienka: Nápady pre integrovanú ochranu proti škodcom (IPM – Integrated pest management)  

Integrovaná ochrana proti škodcom zahŕňa monitorovanie škodcov a ich predátorov. Môže to byť pomerne 
náročné na ľudskú prácu, preto bolo vyvinutých niekoľko nových nástrojov pre poľnohospodárov, ktoré túto 
činnosť uľahčia a ekonomicky zatraktívnia. Môžete vidieť nižšie uvedené príklady.  

Senzorové dáta pre holandských farmárov  

Senzorové dáta sa dajú použiť na zvýšenie ziskov pri obrábaní poľnohospodárskej pôdy. Mladý holandský podnik 
Appsforagri to demonštruje prostredníctvom pilotného projektu, ktorý v súčasnosti používa viac ako 200 
poľnohospodárov. Na farmách vytvorili sieť malých meteorologických staníc. Snímače merajúce ovzdušie, pôdnu 
a rastlinnú teplotu a konštantnú vlhkosť pri zbere vyplývajúcu z dát. Pôdna teplota sa využíva pri predpovedaní 
množstva vošiek, Phytofthory a strapiek. Kombinácia týchto údajov sa používa na výpočet potenciálnych škodcov 
alebo chorôb pre každú rastlinu.  

Spoločnosť vytvorila aplikáciu na prenos týchto údajov, ktoré ihneď slúžia k použitiu relevantných informácií pre 
farmárov. Aplikácia je prepojená s modelom ochrany rastlín pre viac ako 40 plodín pestovaných na ornej pôde. 
Takže poľnohospodári dostanú konkrétne odporúčania týkajúce sa oblasti/plodín, kedy postrekovať, aby dosiahli 
čo najlepšie výsledky pri používaní minimálneho množstva pesticídov. Pán Aart Monster z Appsforagri hovorí: 
„Poľnohospodári, ktorí sa podieľali na testovaní dosiahli úspory na ochrane rastlín vo výške 60 € na hektár. 
Taktiež precíznejšie postrekovanie malo za následok zvýšenie úrody.“  

Viac informácií na: https://www.appsforagri.com/ 

Ďalšie príklady: Monitorovanie škodcov v Slovinsku          
a Regulácia blyskáčika repkového vo Švajčiarsku 
nájdete http://www.nsrv.sk/?pl=93 

 

   VYDÁVA
 

Agentúra pre rozvoj vidieka 

hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja 
vidieka SR 

Akademická 4, 949 01  Nitra 

arvi@arvi.sk 

Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku 
SPRAVODAJCA NSRV.  
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