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Klub mladých farmárov -  
Stredné Slovensko  

Miesto konania:  Hlavná 66/62, 976 56 Pohronská 
Polhora 

ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Ná-
rodnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobys-
trický a Žilinský kraj vás pozýva na dvojdňové 
stretnutie „Klub mladých farmárov“ 

 

 

Zdroj obrázka: https://www.zbojska.sk/zbojska/ 

 

Súčasťou stretnutia je 
aj návšteva farmy 

Salaš Zbojská .  
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OZNAMY PPA 

Výzva na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na od-
straňovanie a likvi-
dáciu mŕtvych hospo-
dárskych zvierat 

03. 02 .2020  

 
PPA oznamuje žiadate-
ľom, že zverejnila Výzvu 
na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie  
v zmysle schémy štátnej 

pomoci č. SA.55372
(2019/XA) na poskytova-
nie dotácie na odstraňo-
vanie a likvidáciu mŕt-
vych hospodárskych 
zvierat. 
Výzva je otvorená do 05. 
02. 2020. 
 
Čítajte viac... 

Výzva na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na plat-
by poistného v poľno-
hospodárskej prvový-
robe 

03. 02 .2020  

 
PPA oznamuje žiadate-
ľom, že zverejnila Výzvu 

na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie  
v zmysle schémy štátnej 
pomoci č. SA.55207
(2019/XA) na poskytova-
nie dotácie na platby po-
istného v poľnohospo-
dárskej prvovýrobe. 
Výzva je otvorená do 05. 
02. 2020. 
 
Čítajte viac... 

 

Oznámenie pre  
žiadateľov OPRH  
2014 - 2020 v rámci 
národných projektov 
a projektov technic-
kej pomoci 
31. 01. 2020  

 

PPA oznamuje, že v rám-
ci výziev OPRH 2014 - 
2020 aktualizuje ku 
31.1.2020 voľnú časť indi-
katívnej alokácie na jed-
notlivé vyzvania. 
Túto informáciu žiadate-
lia nájdu v časti: PPA / 
Podpory / Projektové 
podpory / OP RH  
2014 - 2020 / Vyzvania 
na predkladanie ŽoNFP/
Disponibilné finančné 
prostriedky v rámci ná-
rodných projektov a pro-
jektov technickej pomoci  

 

Oznámenie pre žiada-
teľov OPRH 2014 - 
2020 

31. 01. 2020  

 

PPA oznamuje, že v rám-
ci výziev OPRH 2014-
2020 aktualizuje ku 
31.1.2020 voľnú časť indi-
katívnej alokácie na jed-
notlivé výzvy. 
 

Túto informáciu žiadate-
lia nájdu v časti: PPA / 
Podpory / Projektové 
podpory / OP RH 2014-
2020 / Výzvy na pred-
kladanie ŽoNFP / Dispo-
nibilné finančné pro-
striedky OPRH 2014 - 
2020   

 

Oznámenie pre žiada-
teľov OPRH  2014 - 
2020 

31. 01. 2020  

 

PPA PPA oznamuje, že 
na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) č. 508/2014  
o Európskom námor-
nom a rybárskom fonde  
v rámci výziev OPRH 
2014 - 2020 zverejňuje 
aktualizovaný zoznam 
schválených žiadostí  
o nenávratný finančný 
príspevok.  

Túto informáciu žiadate-
lia nájdu v časti: PPA / 
Podpory / Projektové 
podpory / OP RH 2014-
2020 / Schválené ŽoNFP 
z OPRH 2014-2020  
 

Oznámenie o počtoch 
prvonákupcov a prvo-
výrobcov mlieka 

30. 01 .2020  

 
PPA zverejnila na http://
www.apa.sk/
prvonakupca-
mlieka hlásenie počtu 
evidovaných prvonákup-
cov a prvovýrobcov 
mlieka a Zoznam prvo-
výrobcov mlieka k 31. 12. 
2019.  
 

Oznámenie o dočas-
nom prerušení pre-
vádzky Regionálneho 
pracoviska PPA v Pre-
šove 

30. 01 .2020  

 
Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra oznamu-
je, že Regionálne praco-
visko PPA v Prešove so 
sídlom: Masarykova 10, 
080 01 Prešov bude  
v dňoch 05. až 07. febru-
ára 2020 z technických 
príčin zatvorené. Ďakuje-
me za pochopenie. 
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AKTUALITY MPRV SR 

Slovenským pekárom otvárajú nové odbytové cesty rekreačné pouka-
zy
24 január 2020  

 
Pozitívny efekt zavedenia rekreačných poukazov pociťujú nielen domáci hotelieri  
a reštaurácie, ale aj slovenskí výrobcovia čerstvého pečiva. V čase, keď o miesto na pul-
toch obchodov musia zápasiť so zahraničnou konkurenciou dopekaného pečiva  
z mrazených polotovarov, prichádza táto pomoc vhod. 

Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám
23 január 2020 

V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, za-
meranej na aktuálne problémy v ochrane lesa. Klimatické zmeny extrémne zaťažujú 
naše lesy a výrazne vplývajú na ich životnosť a štruktúru. MPRV SR preto zameriava 
svoje opatrenia na podporu adaptácie našich lesov, v podobe úprav drevinového zlože-
nia, rekonštrukcie najzraniteľnejších lesov a prírode blízkeho obhospodarovania.  
 

Druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku
20 január 2020  

Na území SR bol zaznamenaný už druhý prípad vtáčej chrípky. Obe nákazy boli diag-
nostikované v drobnochove hydiny. Prvá v obci Zbehy, okres Nitra a druhá v obci Cí-
fer, okres Trnava. MPRV SR vyzýva chovateľov k obozretnosti a upozorňuje ich na za-
vedenie preventívnych opatrení. Vtáčiu chrípku zaznamenali aj v susednom Poľsku, 
Maďarsku a Českej republike.  

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

12 Február 2020 

Obstarávanie tovarov, sta-
vebných prác a služieb  
financovaných z PRV SR  
2014 - 2020 

Miesto konania:  Kultúrny dom v obci 
Zemplínska Nová Ves, 076  
Vašu účasť je nutné potvrdiť  najne-
skôr v termíne do 05.02.2020 e-mail: 
krakke@krakke.sk tel.: 0910 910 857 

18 Február 2020 

Klub Ekonomika podniku a 
čerpanie finančných pro-
striedkov z PRV SR 2014 – 
2020 

Miesto: Dolná 52, Banská Bystrica 

Cieľom aktivity je pomôcť prijímate-
ľom NFP z PRV SR 2014 – 2020 
k zníženiu chybovosti pri evidencii fi-
nančných prostriedkov z PRV SR 2014 
– 2020 a účtovaní položiek  súvislosti 
s realizáciou projektu.   
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Inšpirácie k inováciám  
 

Portugalský výrobca byliniek vyvíja 
solárnu sušičku, aby sa zvýšila zis-
kovosť farmy. 
V roku 2014 sa spojilo päť výrobcov byliniek a vytvo-
rili ekologickú farmu „Pod slnkom”, čím sa z nich stal 
najväčší portugalský vývozca aromatických a lieči-
vých rastlín. Aby sa ušetrili energetické náklady na 
sušenie byliniek, spolupracoval Gonçalo Costa Mar-
tins, jeden z farmárov, s miestnym inžinierom. Spo-
ločne vytvorili inovatívny hybridný sušiaci solárny 
systém. 

„V dôsledku hlbokej hospodárskej krízy v Portugal-
sku sme sa rozhodli spojiť sily a založiť farmu s aro-
matickými a liečivými rastlinami. Musíme sa vyrov-
nať s výzvami vrátane konkurencie zo strany výrob-
cov byliniek, ktorí požadujú nižšie ceny, a krajín  
s nižšími mzdami,” hovorí Gonçalo. 

Na začiatku sme mali problém so sušením našich 
rastlín kvôli vysokým nákladom na energiu. Začal 

som premýšľať o menej nákladných spôsoboch. Tak-
to vznikol nápad pre Black Block.” Ide o hybridný 
solárny sušiaci systém využívajúci slnečnú aj elektric-
kú energiu. Byliny sa sušia v recyklovaných nádo-
bách namaľovaných čiernou farbou, izolované novou 
stenou a pokryté polykarbonátovými doskami. Hyb-
ridné kontajnery využívajú pomocný zdroj energie  
a môžu znížiť náklady na energiu až o 70%. 

„Systém bol vytvorený poľnohospodármi a pre po-
ľnohospodárov. Chceli sme mať sušičku, ktorá by 
viedla k vysoko kvalitným, konzistentným a spoľahli-
vým výsledkom, aby sme mohli vyrábať sušené byli-
ny dobrej kvality. Nakoniec sa nám podarilo tento 
systém doladiť, že s ním môžeme pokračovať v rámci 
projektu „Pod slnkom”. 
To, čo sa začalo ako rieše-
nie na zníženie nákla-
dov na energiu, sa 
zmenilo na nové ús-
pešné podnikanie.” 

 

Viac o projekte tu. 

 

Príležitosti diverzifikácie prostredníctvom rastlinných liečivých  
a kozmetických výrobkov 
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