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NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

 
AGROKOMPLEX 2018  

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne 
F počas konania 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018, 
ktorá sa uskutoční 16. – 19. augusta 2018 v Nitre v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny 
podnik. 

Sprievodný kultúrny program: 

 vystúpenia ľudovoumeleckých súborov 

 vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 

 módna prehliadka ľudových krojov 

Tešíme sa na vašu návštevu! 
 
 

 AKTUALITY MPRV SR  

Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie pre viac slovenských potravín na pultoch 
31 Júl 2018 
Po úspechoch projektu „Chcem dodávať“, prichádza agrorezort s ďalším podporným opatrením pre viac 
slovenských výrobkov na pultoch. Poľnohospodári budú môcť investovať do výstavby objektov a skladovacích 
kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spustiť produkciu nových výrobkov.  
Čítajte viac... 

Ochrana zvierat počas usmrcovania 
26 Júl 2018 
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie: „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, ktoré 
sa bude konať dňa 11. septembra  2018 v aule ŠVPS SR, na Botanickej ulici č. 17 v Bratislave. 
Čítajte viac... 

Aktuálne výberové konania vo FAO 
26 Júl 2018 
MPRV SR dáva do pozornosti aktuálne zverejnenú výzvu na obsadenie dočasných pozícií pre podporných 
zamestnancov (General Service Positions G1/G2) v rámci Organizácie Spojených národov pre výživu                                 
a poľnohospodárstvo (FAO). 
Čítajte viac... 
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 OZNAMY PPA  

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave 
26 Júl 2018 
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na opatrenie účasť 
spracovateľa na výstave. Žiadosti sa predkladajú v termíne od 27. 07. 2018 do 31. 08. 2018. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka 
a Príručka pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej 
súťaže 
26 Júl 2018 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 18. júla vstúpilo do platnosti vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2018/995 z 12. júla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ 
ide o lehoty na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 22. čiastkovú výzvu               
na prekladanie ponúk v rámci verejnej súťaže 
24 Júl 2018 
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1026 z 19. júla 2018 stanovila minimálnu predajnú 
cenu sušeného odstredeného mlieka pre 22. čiastkovú výzvu na prekladanie ponúk v rámci verejnej súťaže 
vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 17. 
júla 2018. 
Čítajte viac... 

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka 
18 Júl 2018 
PPA zverejňuje hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka 
k 30. 06. 2018.  
Čítajte viac... 

Upozornenie o vykonaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018 
18 Júl 2018 
PPA oznamuje žiadateľom, že podľa oznámenia zo dňa 30. 04. 2018 Národné poľnohospodárske a potravinárske 
centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava vykonal priebežnú aktualizáciu LPIS                      
pre kampaň 2018 (viď http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/upozornenie-o-
vykonavani-priebeznej-aktualizacie-lpis-pre-kampan-2018/8728). 
Čítajte viac... 

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie 
16 Júl 2018 
PPA zverejnila výzvu pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Podávanie 
a prijímanie ŽoNFP od 02. 11. 2018 do 15. 11. 2018. 
Čítajte viac... 
  

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – postup správneho orgánu po 30. júni 
2018 
Pôdohospodárska platobná agentúra informuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017                          
o aktuálne prebiehajúcich konaniach a ďalšom postupe správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutí po 30. júni 
2018. 
Čítajte viac... 
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  INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Klimatické postupy  

Projekt SOLMACC, financovaný z programu EU-LIFE, ktorý koordinuje IFOAM EÚ, sa týka testovania a zdieľania 
stratégií pre ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo s nízkymi vstupmi na zmiernenie                               
a prispôsobenie sa zmene klímy. Projekt chce preukázať, že poľnohospodárstvo môže byť priaznivé pre klímu, ale 
musí sa použiť kombinácia optimalizovaných postupov ekologického poľnohospodárstva, aby sa reagovalo na 
zmeny klímy.  

Výzvy súvisiace so zmenou klímy  

Extrémne zmeny počasia a rastúce klimatické zmeny znamenajú, že robiť v poľnohospodárskom sektore je stále 
náročnejšie. Sektor poľnohospodárstva zároveň predstavuje približne 10% celkových emisií skleníkových plynov         
v EÚ (http://solmacc.eu/). Projekt SOLMACC preto skúma uplatňovanie rôznych poľnohospodárskych postupov, 
ktoré pomôžu poľnohospodárskym podnikom odolávať účinkom zmien klímy a zároveň chrániť životné prostredie 
pred škodlivými skleníkovými plynmi. Koordinátor projektu SOLMACC Ann-KathrinTrappenberg (IFOAM EU) 
hovorí: „Projekt SOLMACC sa usiluje podporiť širšie zavádzanie inovatívnych postupov, ktoré môžu prispieť                
k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti zmierňovania zmeny klímy a prispôsobenia sa zmene klímy v sektore 
potravinárstva a poľnohospodárstva.“  

Techniky priaznivé pre klímu na demonštračných farmách  

V súčasnosti ešte nie je plne využívaný a vo veľkej miere ani neformalizovaný potenciál chovu šetrného                        
k životnému prostrediu. Tento projekt vedecky monitoruje 12 demonštračných fariem. Poľnohospodári upravujú 
svoje poľnohospodárske techniky počas piatich rokov, zavádzajú nové postupy, ale prispôsobujú ich aj 
konkrétnym klimatickým podmienkam a podmienkam hospodárstva. Od roku 2014 ich projekt udržiava pod 
prísnym dohľadom a zabezpečuje nepretržitú výmenu informácií medzi poľnohospodármi a poradcami. Sieť 
demonštračných fariem zahŕňa 4 ekologické farmy v každej z nasledujúcich krajín: Švédsko, Nemecko a Taliansko. 
Ann-Kathrin ďalej hovorí: „Pridaná hodnota implementácie najlepších poľnohospodárskych postupov v troch 
rôznych krajinách, ako je Taliansko, Nemecko a Švédsko, spočíva v posilnení výmeny poznatkov medzi partnermi 
z rôznych členských štátov. Okrem toho pomáha dospieť k záverom z projektu, ktoré sa budú uplatňovať na 
väčšinu oblastí v EÚ, pretože projekt pokrýva dôležité klimatické zóny.“  

Všetci poľnohospodári zavádzajú na svoje farmy 4 inovatívne postupy šetrné k životnému prostrediu zo 4 rôznych 
kategórií:  

 Optimalizácia recyklácie živín na farmách  

 Optimalizácia rotácie plodín  

 Optimalizovaný systém obrábania pôdy  

 Agrolesníctvo  
 
 
 
Ako fungujú farmy vo Švédsku 

Optimalizácia recyklácie živín na farmách  

Kjell Sjelin z Hånsta Östergärde vyvinul metódu optimalizácie recyklácie živín na farmách, kde sa zvieratá chovajú 
v zime vonku, ale majú prístup k otvoreným prístreškom so slameným lôžkom. Slama sa pridáva denne, keď výška 
slamy dosiahne 40-50 cm, kôl sa presunie a použitá slama sa ponechaná vonku. Keďže vonkajšia teplota je počas 
zimy nízka, biologická aktivita je minimálna. Keď príde jar, lôžka sú rozptýlené a okamžite zapracované do pôdy, 
po ktorej nasleduje výsadba jarných obilnín. Tento systém hospodárenia s hnojom by mal byť energeticky 
efektívny s veľmi nízkymi emisiami.  

Optimalizácia rotácie plodín  

Na farme Hånsta Östergärde zaviedli Ylva a Kjell Sjelin triticale-zimnú hrachovú zmiešanú kultúru, ktorá zlepšuje 
výnosovú stabilitu hrachu. Výťažok bielkovín na hektár sa zvyšuje spolu so znížením emisií oxidu dusného (N2O) 
vďaka integrácii dusík-fixujúcich plodín a zníženiu dusíkatej-fertilizácie. Vyššia nadzemná biomasa v porovnaní           
s jej monokultúrnymi náprotivkami tiež prispieva k sekvestrácii uhlíka, keď sa začlení do pôdy.  
Čítajte viac... 
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IMPLEMENTÁCIA LEADER/CLLD 

Implementácií stratégií CLLD – opatrenia 7 PRV SR 2014 - 2020 
CJ  NSRV SR prináša  pre  MAS  so  štatútom  pre  programové  
obdobie 2014 -2020 usmernenie a FAQ pre podopatrenie 7.2 
a 7.4 PRV SR  2014 - 2020 konzultované  s  Riadiacim orgánom  
pre PRV SR  2014 - 2020 a PPA.  

Čítajte viac... 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia                  
o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO 
17 Jún 2018 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 17 188 050 Eur (zdroj EÚ), pričom prijatá suma za tri 
hodnotiace kolá (zdroj EU) predstavuje 56 661 662 €. V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania                          
o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený 
na 24.08.2018. Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu 
trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena 
indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude 
zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk. 

Čítajte viac... 

  

 

 

 

 

   PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020  

Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 / Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - 
Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

Obnova miestnej komunikácie v Obci Šalgovce 

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014-2020:  91 543,82 € 

Aktivita: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, 
autobusových zastávok 

 
Predmetom projektu je modernizácia miestnych komunikácií v obci Šalgovce. Ide o obnovu povrchu komunikácií, 
ktorý  je živičný, štrkový so skončenou životnosťou, miestami s prejavmi sieťového rozpadu. Kryt komunikácií, ako 
aj podkladové vrstvy boli porušené nedostatočným odvodnením, mali nepriaznivý vplyv na plynulosť a 
bezpečnosť premávky motorových vozidiel a chodcov, povrchového odvedenia zrážok, ako aj zhoršujúci vplyv na 
životné prostredie. 

Čítajte viac... 
 

   VYDÁVA
 

Agentúra pre rozvoj vidieka      
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR 
Akademická 4, 949 01  Nitra 
arvi@arvi.sk 

 

SME NA WEBE  www.nsrv.sk  

 

NEWSLETTER NSRV SR  číslo 1 - 11/2018 
 

http://www.nsrv.sk/?pl=86&article=1714
http://www.nsrv.sk/?pl=86&article=1714
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13145
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13145
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13145
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13145
http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=275
mailto:arvi@arvi.sk
http://www.nsrv.sk/
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78

