
21 Mar 2017 

Aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu - „GSAA“ pre kampaň 2017 bola spustená do prevádzky. Aplikácia 
GSAA je dostupná na webovom sídle Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného 
ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy https://gsaa.vupop.sk/. Informácie o aktuálnych funkcionalitách apliká-
cie sú dostupné v dolnej časti úvodnej obrazovky aplikácie v časti „Nápoveda“, alebo na webovom sídle  
https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html. Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti inštruktážne 
videá na uľahčenie práce s aplikáciou, ktoré sú dostupné na webovom  sídle 
http://www.podnemapy.sk/portal/vseobecne/videa.aspx. 

Čítajte viac... 
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Opäť tu máme nové číslo nášho spravodajského 
formátu NEWSLETTER NSRV SR, ktoré prináša 
aktuálne informácie z MPRV SR, PPA a NSRV SR. 

Staňte sa členom NSRV SR - stačí nám doručiť 
vyplnenú Prihlášku za člena NSRV SR 

a  pravidelné poskytovanie informácií máte 
zaručené.  

Váš tím NSRV SR 
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Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadom 
aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) 
29 Mar 2017 

PPA informuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr 
ako aj širokú verejnosť, že aplikáciu pre geopriestorovú 
žiadosť (GSAA) prevádzkuje Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centrum-Výskumný ústav pôdoznalectva a 
ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP). Z uvedeného dôvodu 
odporúčame žiadateľom, aby sa v prípade problémov 
obracali priamo na NPPC-VÚPOP. 

Čítajte viac... 

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame 

podpory na rok 2017 

24 Mar 2017 

PPA oznamuje  záujemcom (žiadateľom) možnosť 
predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2017 v termíne od 
10. apríla 2017 do 15. mája 2017 na: 

 Jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospo-
dárske postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie  

 Doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu 

 Doplnkovú vnútroštátnu platbu na chmeľ 

 Platbu pre mladých poľnohospodárov 

 Platbu na viazané priame platby 

 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie 
Žiadatelia môžu zároveň požiadať o rozšírenie pôvodných 
záväzkov z roku 2015 a 2016  s termínom ukončenia v roku 
2019 resp. 2020. 

Čítajte viac... 

 

 

 

    
Zo salaša do mesta 2017 
8 Apr 2017 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky 
kraj spolu s RPPK Považská Bystrica Vás 
pozývajú na 8. ročník regionálneho 
farmárskeho podujatia pod názvom "Zo salaša 
do mesta".  Aktivita sa koná 8. apríla 2017 
v priestoroch pri Mestskom úrade v Považskej 
Bystrici.  

Čítajte viac... 

Pripravujeme v mesiacoch apríl 2017 
3 Apr 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. 

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  

 

 

 
Škandál s brazílskym mäsom 
29 Mar 2017 

Ministerka Gabriela Matečná sa dnes na pôde rezortu 
stretla s brazílskym veľvyslancom v SR Luísom Balduinom. 
Hovorili aj o výsledkoch testov na Slovensku, ktoré potvrdili 
17 nevyhovujúcich brazílskych mäsových produktov. 

Čítajte viac... 

Veterinári rozbehli po celom Slovensku rozsiahle kontroly 
brazílskeho mäsa 
21 Mar 2017 

Ministerstvo odštartovalo prostredníctvom Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy SR  veľké kontroly 
zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii 
predávané na Slovenku. Dôvodom je vážne podozrenie 
z veľkých podvodov na mäse dovážanom do EÚ, ktoré bolo 
spracované po záruke a napadnuté salmonelózou. 

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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