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PODMIENKY HLASOVANIA 

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebie-
hať na facebookovom profile NSRV SR. Hlasovať môžete for-
mou "lajku" alebo reakcie pod Vami obľúbenou fotografiou. 
Ukončenie hlasovania bude dňa 20. 07. 2020 o 12:00 hod. 

SÚŤAŽ ,,NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA 
Z ÚZEMIA MAS 2020“ 
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Oznámenie o výsledkoch 
predbežnej krížovej kontro-
ly na jednotných žiados-
tiach na rok 2020  
09. 06. 2020 

 

PPA oznamuje žiadateľom  
o priame podpory pre rok 2020, 
že dňa 08.06.2020 vykonala 
predbežnú krížovú kontrolu, 
ktorej výsledky sú dostupné  
v aplikácii GSAA v záložke 
„Výsledky kontroly“. 

 

Čítajte viac... 

 

 

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 
47/PRV/2020 
08. 06. 2020 

 

Oznamujeme príjemcom pod-
pory z Programu rozvoja vidie-
ka SR 2014 – 2020, aktualizáciu 
v časti: 

PPA / Podpory / Projektové 
podpory / PRV 2014-
2020 / Výzvy / Opatrenie 
6 / Podopatrenie 6.3 / 47/
PRV/2020  Výzva č. 47/
PRV/2020  

pre opatrenie 6 – Rozvoj poľno-
hospodárskych podnikov a pod-
nikateľskej činnosti, podopatre-
nie 6.3 – Pomoc na začatie pod-
nikateľskej činnosti na rozvoj 
malých poľnohospodárskych 
podnikov. 

 

Čítajte viac... 

OZNAMY PPA 
 

Vážení čitatelia,  
prinášame vám publikáciu Sociálne poľnohospo-
dárstvo – nástroj na riešenie priority č. 6 Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorá poukazuje 
na prienik sociálneho poľnohospodárstva a jednej 
zo šiestich hlavných priorít Programu rozvoja vi-
dieka SR 2014 – 2020 - podpora sociálneho začle-
nenia, znižovanie chudoby a hospodársky rozvoj 
vo vidieckych oblastiach. Publikácia slúži ako in-
špirácia pre uplatňovanie sociálneho poľnohospo-
dárstva a je určená všetkým beneficientom a po-
tencionálnych beneficientom PRV SR 2014 – 2020 
ako aj širokej verejnosti.    

Brožúra na stiahnutie tu 

KALENDÁR UDALOSTÍ  
NSRV SR 

02 júl 2020 

 

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny 
pre MAS Banskobystrického kraja 

 
Miesto konania:  Masarykov dvor,  
Vígľaš - časť Pstruša   
 

 

 

25 jún 2020 

 

Zelená infraštruktúra, marginalizované 
skupiny obyvateľstva, udržateľnosť pro-
jektu v rámci PRV SR 2014 - 2020 

 

Miesto konania: Kultúrny dom v obci 
Mokrance   
 

24 jún 2020 

 

Zmenové konanie pri implementácii  
projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020 

 

Miesto konania: Kultúrny dom v obci 
Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa  
 

 

24 jún 2020 

 

Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 
2020 

 

Miesto konania: Kultúrny dom v obci 
Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica  
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AKTUALITY MPRV SR  
Viac peňazí agrosektoru za vyššiu 
sebestačnosť Slovenska  

01. jún 2020 

Minulotýždňové informácie v médiách, 
ktoré informovali o presune európskych 
prostriedkov z I. do II. piliera Programu 
rozvoja vidieka SR, sa nepotvrdili. Cieľom 
nového vedenia Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je 
viac peňazí pre agrosektor za vyššiu  
potravinovú sebestačnosť Slovenska.  
 

 

 

Do finále výberu šéfa Lesov SR postupujú dvaja kandidáti  

12. jún 2020 
 
Do druhého kola výberového konania na generálneho riaditeľa štátneho podniku 
Lesy Slovenskej republiky vo štvrtok postúpili 2 uchádzači. Prioritou MPRV SR sú 
objektívne, transparentné a profesionálne výberové konania. Agrorezort hľadá 
manažéra lesníkov, ktorý sa bude vedieť postaviť k lesníkom tvárou v tvár a bude 
hájiť podstatu lesníctva, brániť a zastávať česť lesníkov a ich dôležité postavenie  
v krajine.  
 

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov  

10. jún 2020 - aktualizácia  

Ponuka stáží pre študentov v oblasti poľnohospodárstva potravinárstva. Ponuka je 
pravidelne aktualizovaná, s možnosťou stáže v podnikoch na celom Slovensku.  
 
 
 

Nové vedenie odhalilo nekalé praktiky v LPM Ulič presahujúce milión 
eur 
05. jún 2020  

Aktuálne vedenie Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič vykonáva kontrolu hos-
podárenia podniku počas bývalého vedenia. Odhalili pritom škody presahujúce 
milión eur. Nové vedenie preto vykoná finančný a právny rozbor, aby mohlo 
sfunkčniť a stransparentniť fungovanie podniku v prospech územia a občanov 
Slovenska.  
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Foto: Viac peňazí agrosektoru za vyššiu sebestačnosť Slovenska  

Viac z aktualít MPRV SR nájdete tu 

https://www.mpsr.sk/viac-penazi-agrosektoru-za-vyssiu-sebestacnost-slovenska/52---15525/
https://www.mpsr.sk/viac-penazi-agrosektoru-za-vyssiu-sebestacnost-slovenska/52---15525/
https://www.mpsr.sk/do-finale-vyberu-sefa-lesov-sr-postupuju-dvaja-kandidati/52---15560/
https://www.mpsr.sk/ponuky-moznosti-absolvovania-odbornej-pripravy-studentov/1133-43-1133-10572/
https://www.mpsr.sk/nove-vedenie-odhalilo-nekale-praktiky-v-lpm-ulic-presahujuce-milion-eur/52---15539/
https://www.mpsr.sk/nove-vedenie-odhalilo-nekale-praktiky-v-lpm-ulic-presahujuce-milion-eur/52---15539/
https://www.mpsr.sk/sk/tlacove-spravy


 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Viac o projekte nájdete tu  

Predmetom projektu bola 
modernizácia prevádzko-
vých priestorov a technoló-
gie medoviny – stavebná 
investícia 

- Obstaranie 8 ks nerezo-
vých nádrží na zretie me-
doviny, 26 ks dubových 
sudov na zrenie a zušľach-
tenie medoviny, obstara-
nie výrobných technológií 
ako plachetkový kalolis, 
vzduchomembránové čer-
padlo a obstaranie infor-
mačných technológií. 

 
- Jedným z cieľov projektu 
bolo zlepšiť postavenie na 
trhu s medovinou zabez-
pečením kvality a mož-
nosťou výroby špecifickej 

medoviny „OAK LINE“.  
- Žiadateľ predpokladá 
zvýšenie podielu na  
existujúcom trhu s medo-
vinou a prienik na nové 
trhy.  

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Ing. Peter Kudláč 

Ing. Peter Kudláč 

APIMED 

Modernizácia prevádzkových 
priestorov a technológie výroby 
medoviny spoločnosti APIMED 
Dolná Krupá 

 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.2 / Oblasť  7B. Výroba kŕm-
nych zmesí a ostatné spracova-
nie alebo uvádzanie na trh neu-
vedené v predchádzajúcich bo-
doch, napr. spracovanie medu, 
spracovanie liečivých rastlín, 
osív a sadív a pod.  
 

Miesto: Dolná Krupá, Trnavský 
kraj 
 

Žiadateľ: Ing. Peter Kudláč 

 

Schválená výška príspevku 

z PRV SR 2014  -  2020 :   
1 000 000 € 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Ing. Peter Kudláč 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Ing. Peter Kudláč 

Fotografie počas realizácii projektu,  
Zdroj: Ing. Peter Kudláč 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1258


Lúky a pasienky majú obrovský 
potenciál na ukladanie uhlíka  
v pôde. Sekvestrácia uhlíka 
zlepšuje pôdne zdravie, robí pô-
dy odolnejšie voči extrémnym 
poveternostným udalostiam, 
prispieva k zmierňovaniu klima-
tických zmien a môže byť príno-
som z hľadiska kvality pastvín.  
V udržateľných systémoch pa-
senia dobytka je kľúčovou  
výzvou nájsť najlepší spôsob 
riadenia kombinujúci živočíšnu 
výrobu s pôdnymi ekosystémo-
vými službami, ako je ukladanie 
uhlíka, kolobeh živín a biodi-
verzita.  Od roku 2005 hospo-
dári farmár Rob Richmond, 
ktorý sa venuje produkcii mlie-
ka, na pasienkoch a zameriava 
sa na zvyšovanie podielu pôd-
neho uhlíka. Jeho úsilie sa vyp-
láca vo forme odolnejších pôd  
a vyššieho rastu pasienkov. Rob 
prevádzkuje ekologickú mlieka-
renskú farmu s 300 otelenými 
dojnicami na 200 ha poľnohos-
podárskej pôdy v britskom  
Cotswolds. Má tiež 120 ha lesov 
a 10 ha pôdy pamiatkovej re-

zervácie, čo pomáha chrániť 
vtáky a drobné cicavce a priťa-
huje hmyz a opeľovače.  Postu-
py pasenia, ktoré uplatňuje, mu 
pomohli zlepšiť úroveň orga-
nických látok v pôde. Používa 
metódu pásového pasenia, kto-
ré obmedzuje hovädzí dobytok 
iba na určitú plochu pasienkov 
na krátke obdobie, čím zabez-
pečuje zvieratám každý deň 
čerstvé pasienky. „Pre tento sys-
tém pasenia potrebujete dobré 
plánovanie a dobrú infraštruk-
túru,“ vysvetľuje Rob, „ale čas-
tejším pohybom kráv môže 
trávnik rýchlejšie dorastať a je 
spásaný efektívnejšie.“ Robove 
biologicky rozmanité bylinné 
pastviny tak môžu vytvárať hlb-

šie korene a pomáhajú vyživo-
vať pôdu. Zväčšená listová plo-
cha vytvára organické látky  
a pomáha ukladať uhlík v pôde. 
„Nepoužívam minerálne hnoji-
vá,“ hovorí Rob, „a na jeseň  
používam kompostovaný hnoj, 
ktorý živí pôdne mikróby, keď 
je nízky rast trávy. Pomáha to 
obnoviť pôdne zásoby.“  
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Viac o projekte nájdete tu  

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Spásanie pasienkov pre zdravie pôdy  

Robove pasienky sú teraz odolnejšie voči suchu a vlhkým  
podmienkam a sekvestrácia uhlíka prispieva k zmierňovaniu  
a prispôsobovaniu sa zmenám klímy. Rob uvádza: „Pôda je váš 
kapitál. Musíte ju pestovať, nie ničiť. Naučiť sa spravovať tieto 
pasienky s cieľom výroby ekologického mlieka a vybudovanie 
kvalitnej pôdy je strmá krivka učenia. Vidím však, že moje  
pasienky sa teraz v extrémnych poveternostných podmienkach 
zlepšujú. Dúfam, že môj prístup môže inšpirovať farmy v celej  
Európe“. 

http://www.nsrv.sk/download.php?2867

