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Lesníctvo a zmena klímy
Fokusová skupina EIP-AGRI zameraná na tému „Nové praktiky
v lesoch a nástroje na prispôsobenie sa a zmiernenie
klimatických zmien“ združuje 20 odborníkov s cieľom výmeny
informácií o praktikách a nástrojoch v oblasti lesného
hospodárstva na riešenie problému zmeny klímy a skúmanie
úspešných postupov a inovácií v praxi. „Každý majiteľ lesa môže

podniknúť kroky na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy,“ hovorí Gunilla
Holmberg, expertka Fokusovej skupiny. Prečítajte si správu a informačný leták, ktoré
vytvorila táto skupina:
focus-group-forest-practices-and-climate,

Digitalizácia pôdohospodárstva a vidieckych
oblastí
Seminár EIP-AGRI „Viacúrovňové stratégie pre digitalizáciu
pôdohospodárstva a vidieckych oblastí“ sa konal v dňoch 12.- 13.
decembra 2018 a privítal 150 účastníkov z členských krajín EÚ
belgických Antverpách. Hlavné zistenia seminára, vrátane
V rozhovorov a diskusií, budú zverejnené vo finálnej správe, ktorá by mala
byť zverejnená v apríli 2019. Prezentácie a program seminára môžete nájsť:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/event/eip-agri-seminar-multi-level-strategies-
digitising.

Podpora inovácie v rámci EIP
Vo Švédsku – viac informácií si
pozrite vo

Prirodzená regenerácia stromov
V dubových lesoch
Dlhodobý nedostatok obnovy stromov je známy ako
veľký problém pre stredomorské dubové lesy. Veľmi
aktuálna je potreba regenerácie stromov dubov.
Portugalská Operačná skupina OakRegeneration
navrhuje schémy pre prirodzenú regeneráciu
pôdohospodárskych plôch vrátane manažmentu lesov
a hájov. Viac informácií môžete nájsť tu:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-natural-tree-
regeneration-oak

Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti Slovenskú verziu
EIP – AGRINewslettra
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Portugalská Operačná skupina OakRegeneration podporuje prirodzenú
regeneráciu vyprahnutých oblastí a postupy starostlivosti o dubové lesy.
Viac informácií sa dočítate tu.

http://www.nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?2530


Aktuality MPRV SR

Agrorezort v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS SR) venuje
v tomto období zvýšenú pozornosť potravinám, ktoré končia na našich stoloch počas Vianoc a
Nového roka. Rozsiahle kontroly zrealizované na celom Slovensku odhalili problémy s hygienou
a aj škodlivé či klamlivo označené potraviny.
Čítajte viac...

Čerstvé výsledky kontrol: Potravinoví inšpektori otestovali vianočný sortiment
14 December 2018

Schválením Rakúsko, ako predsedajúca krajina Rady Európskej únie, vypustilo z pripravovanej
legislatívy „Novej dohody pre spotrebiteľov“ spomedzi nekalých obchodných praktík postihovanie
„dvojakej kvality výrobkov“. Ministerka Gabriela Matečná (SNS) je striktne proti a začala
organizovať koalíciu štátov proti takémuto kroku.
Čítajte viac...

Rakúsko vypustilo dvojakú kvalitu z nekalých obchodných praktík.Matečná: Je to nehoráznosť
18 December 2018

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2020 za Medzinárodný rok
zdravia rastlín (IYPH 2020). Očakáva sa, že rok zvýši povedomie verejnosti a tvorcov politík
o význame zdravých rastlín a potrebe ich ochrany, aby sa dosiahli ciele OSN pre trvalo udržateľný
rozvoj.
Čítajte viac...

OSN vyhlásila rok 2020 zaMedzinárodný rok zdravia rastlín
21 December 2018

Drobnochovatelia, ktorí vlastnia čo i len jedno prasiatko, sa po novom musia zaregistrovať
na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe SR (RVPS). Nie je to však jediná povinnosť, ktorá
sa viaže k domácemu chovu ošípaných. Zákon pamätá aj na domáce zakáľačky. Jeho porušovaním
chovatelia riskujú nielen pokuty, ale najmä zdravotné problémy.
Čítajte viac...

Domáca zabíjačka podlieha pravidlám, ľahostajní chovatelia hazardujú so zdravím
03 Január 2019

RO pre PRV SR 2014 – 2020 zverejnil 4.Modifikáciu dokumentu PRV SR 2014-2020
Čítajte viac...

PRV SR 2014-2020 (po 4. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.11.2018)
04 Január 2019

RO pre PRV SR 2014 – 2020 zverejnil Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 1
Čítajte viac...

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 1
09 Január 2019

Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie
poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku. Údaje z formulárov
budú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR.
Čítajte viac...

Nájomcovia pozemkovmajú povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom
10 Január 2019

Schválením odvodu z reťazcov spravilo Slovensko prvý krok k znovunadobudnutiu potravinovej
sebestačnosti. Uviedla to dnes Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS). Slovenskí poľnohospodári, potravinári dostanú
v budúcom roku historicky najväčšie prostriedky.
Čítajte viac...

Matečná: Odvod je prvým krokom k znovunadobudnutiu potravinovej sebestačnosti
14 December 2018

http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=13763
http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=13763
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=13762
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=13762
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16580
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1180&navID2=1180&sID=43&id=13659
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1180&navID2=1180&sID=43&id=13659
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13749
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13749
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=40&id=13622
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13743
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13743
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13717
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13717
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13709
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13709
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13708
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13708


PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Inštrukciu k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom
hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018 v zmysle schémy minimálnej pomoci
v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov číslo schémy DM-12/2017 a vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č..226/2017 Z. z. o poskytovaní
podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.
Inštrukcia k finančnému ročnému zúčtovaniu podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných
funkcií lesov za rok 2018 (docx, 13.94 Kb, 45x)

Inštrukcie k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plneniemimoprodukčných
funkcií lesov za rok 2018
11 Január 2019

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 30/PRV/2018
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu
č. 30/PRV/2018 pre:
opatrenie: 4 – Investície do hmotnéhomajetku,
podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,
zameranie: Zavlažovanie
Aktualizáciou výzvy sa:
- predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.04.2019
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie
4 / Podopatrenie 4.1 - Zavlažovanie / 30/PRV/2018

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018
11 Január 2019

Oznamy PPA

V PPA vyplatila priame platby už 85 % poľnohospodárom
• PPA schválila priame platby už 16 044 poľnohospodárom
•Malí farmári majú schválených už cez 12 000 žiadostí
• Aj s preddavkami na zvieratá vyplatila PPA poľnohospodárom viac ako 323,1 milióna eur viac informácií
Čítajte viac...

Tlačová správa
20 December 2018

V Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1982 z 13. decembra 2018 stanovila
minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 29. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk
v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota
na predkladanie ponúk skončila 11. decembra 2018.
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Pordpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Intervencia SOM

Oznámenie o stanoveníminimálnej predajnej ceny sušeného odstredenéhomlieka pre 29. čiastkovú výzvu na
predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže.
18 December 2018

PPA oznamuje zmenu lehôt na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného
mlieka
Čítajte viac...

Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredenéhomlieka
28 December 2018

Oznámenie o vyhlásení nových výziev v rámci Priority Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne
udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach, nájdete
na odkaze:
http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=47&sID=43&navID2=1226

Oznámenie pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
14 December 2018

http://www.apa.sk/projektove-podpory-prv-2014-2020-vyzvy-opatrenie-4-podopatrenie-4-1-zavlazovanie-30-prv-2018
http://www.apa.sk/download/13307
http://www.apa.sk/projektove-podpory-prv-2014-2020-vyzvy-opatrenie-4-podopatrenie-4-1-zavlazovanie-30-prv-2018
http://www.apa.sk/aktuality/instrukcie-k-financnemu-rocnemu-zuctovaniu-podpory-v-lesnom-hospodarstve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov-za-rok-2018/8994
http://www.apa.sk/download/13311
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zmene-lehot-na-predkladanie-ponuk-do-verejnej-sutaze-na-predaj-suseneho-odstredeneho-mlieka/8985
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zmene-lehot-na-predkladanie-ponuk-do-verejnej-sutaze-na-predaj-suseneho-odstredeneho-mlieka/8985
http://www.apa.sk/aktuality/tlacova-sprava/8981?start
http://www.apa.sk/aktuality/tlacova-sprava/8981?start
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-29-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/8977
http://www.apa.sk/intervencia-som
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&ofs1=5


Príklady dobrej praxe

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

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020: 83 808,11 Eur

Cieľom projektu bola revitalizácia priestranstva, ktoré prepája priestor
pri kostole so vstupom do areálu školy a areálom multifunkčného ihriska. Išlo
o posilnenie miestnej komunity prostredníctvom spoločnej obnovy obľúbených
verejných priestorov. Úpravou verejných priestranstiev sa vytvorili lepšie
podmienky pre relaxačné vyžitie a oddych v obci Turcovce. Súčasťou projektu
bola aj realizácia zelenej architektúry – dažďovej záhrady, ktorá prispela
k zatraktívneniu verejného priestranstva a k ochrane životného prostredia.
Dažďová voda zo spevnenej plochy sa v nej bude zadržiavať, postupne vsakovať
do podložia a vyparovať sa.

Projekt rieši aj uľahčenie prístupumarginalizovaných skupín

Viac informácií o danom projekte nájdete na: http://www.nsrv.sk/databaza-
registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=658

Fotografia pred a po realizácii projektu; Zdroj: Archív obec Turcovce

Fotografia pred a po realizácii projektu; Zdroj: Archív obec Turcovce
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Turcovce – Revitalizácia verejného priestranstva

Do databázy zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020 nám pribúdajú informácie o ukončených
projektoch z vybraných podopatrení PRV SR 2014 - 2020.
Nechajte sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe:

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://indd.adobe.com/view/35b19f46-b5b3-476e-9fc0-cf0ad0f0acbe
http://www.nsrv.sk/
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
https://sk-sk.facebook.com/pg/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/posts/

