
11 Máj 2017 

Ďalší historický míľnik pre Slovensko. Stupavská kyslá kapusta, tzv. „Stupavské zelé“ získalo Chránené označe-
nie pôvodu (CHOP). Označenie znamená, že kvalita a vlastnosti daného výrobku sú výlučne viazané na osobité 
zemepisné prostredie a všetky etapy výroby sa realizovali vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Po „Žitavskej 
paprike“ tak ide len o druhú potravinu v tejto kategórii zo Slovenska. 

„Na Slovensku vyrábame kvalitné, chutné a zdravé potraviny. Stupavské zelé je jednou z nich. Slovenskí spotre-
bitelia, nesiahajme len po potravinách v nablýskaných obaloch, ktoré cestovali tisícky kilometrov a majú v sebe 
množstvo konzervantov. Čítajme, čo je naozaj  vnútri. A udržiavajme vidiecke tradície a jedálniček našich 
starých rodičov. Chcem sa za to poďakovať pestovateľom zo Záhoria a Stupavy, ktorí zachovávajú dedičstvo 
našich predkov,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

„Získanie „Chráneného označenia pôvodu“ pre Stupavské zelé je pre nás stupavských pestovateľov a výrobcov 
jedinečný spôsob garancie zákazníkom, že kapusta bola dopestovaná v Stupave a spracovaná tradičným postu-
pom bez použitia akýchkoľvek prísad, okrem soli,“ vysvetlil Jozef Fabian, predseda Mástskeho potravinového 
spolku. Od získania označenia očakávajú jeho členovia aj nárast záujmu producentov o pestovanie kapusty 
a spracovanie Stupavského zelé v regióne, najmä zo strany nastupujúcich generácií. 

Všetky slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny držiace titul chránenej značky nájdete tu. 

Čítajte viac... 
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Máme za sebou prvú polovicu mesiaca máj 2017, 
ktorá bola bohatá na aktuálne informácie z MPRV 
SR, PPA, NSRV SR i na zaujímavosti zo slovenského 
vidieka. Tie najdôležitejšie sme pre Vás spracovali 
v 6. pokračovaní nášho NEWSLETTERA NSRV SR. 

Taktiež Vám dávame do pozornosti  VYHLÁSENIE 
SÚŤAŽE  „NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA 
MAS/VSP 2017“. Pozývame miestne akčné skupi-
ny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, 
zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať  
Vaše územie , jeho krásy, zaujímavosti a špecifiká 
v podobe originálnych fotografií. 

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.  

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na 
facebookovej funpage NSRV SR , kde bude môcť 
verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude 
prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, 
ktorá získa najvyšší počet „lajkov“ v danej 
kategórii. 

Navštívte náš facebookový profil a buďte prvý z 
priateľov, komu sa to páči.  

Váš tím NSRV SR 

 

 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1333
http://www.mpsr.sk/politikakvality/index.php?go=1
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11541
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11541
http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=1331
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/?fref=ts


  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu         
na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017 
12 Máj 2017 

PPA oznamuje žiadateľom, že MPRV SR v zmysle nariadenia 
Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 určuje 30. máj 2017 
ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti. 

Čítajte viac... 

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2 
05 Máj 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu administratívnych 
chýb aktualizovala na webovom sídle  výzvu pre Opatrenie 
19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 
podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií 
v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, 
číslo výzvy 21/PRV/2017. 

Čítajte viac... 

Aktualizácia výzvy pre podopatrenie 4.1 
05 Máj 2017 

Aktualizácia výzvy pre Opatrenie 4 Investície do hmotného 
majetku - časť A, podopatrenie 4.1 - Podpora na investície 
do poľnohospodárskych podnikov. 

Čítajte viac... 

PPA pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu 
GSAA špeciálnu pomoc 
02 Máj 2017 

PPA upozorňuje žiadateľov o podpory, že aplikácia GSAA 
pre zakresľovanie hraníc užívania je už spustená na stránke 
Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany 
pôdy https://gsaa.vupop.sk. Aplikácia je dostupná všetkým 
žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných 
poľnohospodárskych pozemkov.  

Čítajte viac... 

 

    
Pripravujeme v mesiaci máj 2017 
3 Máj 2017 

Pripravované aktivity Centrálnej jednotky 
a Regionálnych antén NSRV SR  

Čítajte viac... 

  

 

 
Registrácia konečných prijímateľov 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
do Národnej siete rozvoja vidieka  pre 
opatrenia 4.1, 4.2, 6.4.  Zaregistrovať projekt 
je možné vyplnením Registračného formulára 
pre príslušné podopatrenie. 

Databáza projektov je v štádiu prípravy. 

Čítajte viac... 

Zoznam  projektov financovaných z Osi 3 a 
Osi 4 PRV SR 2007 – 2013.  

Čítajte viac... 

 

 
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  

 

 www.nsrv.sk  

 

 

 
Rozširujeme podpory pre včelárov 

16 Máj 2017 

Prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie 
a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci 
včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia 
každý rok po takmer 1,2 milióna eur.  

Čítajte viac... 

Štátni lesníci vysadia ročne milióny stromov a obnovia 

tisíce hektárov lesov 

04 Máj 2017 

Ochrana lesov, výsadba nových stromov, starostlivosť 

o turistické chodníky, vzdelávacie aktivity,... 

Čítajte viac... 

 
 

 
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.  

 

 www.nsrv.sk  
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Múzeum vo Sv. Antone Vás pozýva na Detské dni  sv. Huberta... 

 
Čítajte viac... 

http://msa.sk/detske-dni-sv-huberta
http://msa.sk/detske-dni-sv-huberta

