
                             Kalendár udalostí
01- 02. Mar 2019
Klub mladých farmárov - Trvdošín
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národ-
nej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých 
farmárov - Tvrdošín“ 

28. Feb - 02. Mar 2019
Študijná cesta pre včelárov do Talianska
Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu pre včelárov, ktorá 
zahŕňa návštevu včelnice v Rakúsku spolu s návštevou významnej európskej výstavy APIMELL 
v Piacenze (Taliansko). 

28. Feb 2019
Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 
2014 - 2020
Aktivita sa uskutoční 28.2.2019 v Kultúrnom dome v obci Zemplínska Teplica.

26 Feb 2019
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov
Aktivita sa uskutoční 26.februára 2019, v čase od 9:00 h Hotel Bystrička ( pri Martine)

20 Feb 2019
Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov pri pou-
žití PRV SR 2014 - 2020
Aktivita sa uskutoční 20.2.2019 v Slovenskom Grobe.
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OZNAMY CLLD
Usmernenie Gestora CLLD k predkladaniu Stanov MAS
 
MAS predkladá na  Pôdohospo-
dársku platobnú agentúru sken 
originálu stanov s  vyznačením 
dňa registrácie MV  SR  prostred-
níctvom e-mailu: leader@apa.sk
Čítajte viac...

05 Február 2019
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AKTUALITY MPRV SR

Usmernenie ÚGKK a MPRV SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zápise poznámky v KN podľa § 11 ods. 
12 zákona č. 180/1995 Z.z.

Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_7/2018  zo dňa 
21. 05. 2018 a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2195/2018-430 zo dňa 
01.06.2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o zápise poznámky v katastri nehnuteľností podľa § 11 ods. 12 
zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 
predpisov
Čítajte viac...

08 Február 2019

Zoznam neprimeraných podmienok v obchode s potravinami

Národná rada Slovenskej republiky schvá-
lila zákon o  neprimeraných podmienkach 
v  obchode s  potravinami. Nová právna 
úprava eliminuje viac ako 40 rôznych ne-
kalých obchodných praktík. Pozrite si kom-
pletný zoznam zakázaných praktík.
Čítajte viac...

08 Február 2019

Nález Ústavného súdu k prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

Informácie o ďalšom postupe orgánov verejnej správy k nesúladu § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR
Informácia o náleze Ústavného súdu SR, ktorým vyslovil nesúlad § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou 
SR a o ďalšom postupe orgánov verejnej správy (docx, 15.51 Kb, 184x)
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

11 Február 2019

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o ude-
lenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2019

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udele-
nie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2019 (pdf, 1.16 Mb, 8x)
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

13 Február 2019

Predseda vlády a ministerka pôdohospodárstva rokovali s poľnohospodármi a potravinármi

Obrovským problémom Slovenska je  rozdrobenosť pôdy. Zvyšuje 
sa každým prípadným ďalším dedičským konaním, čo bude potrebné 
zmeniť. Uviedol to na brífingu premiér Peter Pellegrini na pôde Mi-
nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), po stret-
nutí s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych 
samospráv (RPPS) a šéfkou MPRV SR Gabrielou Matečnou.
Čítajte viac...

14 Február 2019

Nový zákon skoncuje s nekalými praktikami v obchodovaní s potravinami

Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Národná rada 
Slovenskej republiky schválila zákon z dielne agrorezortu o neprimeraných podmienkach v obchode s potra-
vinami. Nová právna úprava eliminuje viac ako 40 rôznych nekalých obchodných praktík. Dodávatelia budú 
ochránení od rôznych dodatočných poplatkov, skráti sa lehota splatnosti faktúr, pribudne možnosť podávania 
anonymných podnetov, zlepší sa kontrola a sprísnia sa sankcie.
Čítajte viac...

08 Február 2019
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AKTUALITY MPRV SR
Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov
07 Február 2019

Klimatické zmeny sú veľmi aktuálnou témou aj pre poľnohospodárov. Regionálna anténa Národnej siete 
rozvoja vidieka SR  pre Bratislavský kraj uskutoční školenie na  uvedenú tému pod názvom – „Možnosti 
zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov pri použití PRV SR 2014 – 2020“.
Pozvánka (pdf, 259 Kb, 10x)
Čítajte viac...

Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom 
hospodárstve
06 Február 2019

(podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Čítajte viac...

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov
07 Február 2019 Aktualizácia

Ponuka stáží pre študentov v oblasti poľnohospodárstva potravinárstva. Ponuka je pravidelne aktualizova-
ná, s možnosťou stáže v podnikoch na celom Slovensku.
Čítajte viac...

Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
04 Február 2019

Nie je jedno, aké potraviny jedia naše deti. Ešte v roku 2016 sme predložili do vlády odporúčania pre naku-
povanie surovín pre hromadné stravovanie. Cena by nemala byť jediným kritériom. Žiadne peniaze nestoja 
za to, aby sme hazardovali so zdravím našich detí. Zverejňujeme preto kompletný materiál Zásady pre zvýše-
nie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie.
Čítajte viac...

Bezpečnosť potravín v škôlkach a školách
01 Február 2019

V súvislosti so škandálom s poľskou hovädzinou robí Slovensko konkrétne opatrenia, aby sa k našim spotrebi-
teľom dostali bezpečné a kvalitné potraviny. Mimoriadne zraniteľnou skupinou spotrebiteľov sú deti.
Čítajte viac...

Škandál s poľskou hovädzinou: Zintenzívňujeme kontroly
31 Január 2019

Škandál s  poľským hovädzím mäsom, ktorý otriasa 
naším severným susedom, dal do pozoru celú Európsku 
úniu. Slovenský agrorezort okamžite po  zverejnení in-
formácie spustil cielené kontroly nielen spracovateľských 
prevádzok, ale vyslal na  cesty potravinových a  veteri-
nárnych inšpektorov. Tí kontrolujú vozidlá prepravujúce 
mäso.
Čítajte viac...
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OZNAMY PPA

Oznámenie o  stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 32. čiastkovú výzvu 
na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):
Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny pre 32. čiastkovú výzvu (pdf, 214.09 Kb, 11x)

11 Február 2019

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných 
a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované progra-
my na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov usku-
točňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 16. apríla 2019, 17:00 hod. SEČ.
Čítajte viac...

4. Február 2019

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jed-
notky pre r. 2019

PPA ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o pod-
mienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. 
žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2019
Čítajte viac...

1 Február 2019

Oznámenie o rozdelení žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) informuje žiadateľov a záujemcov o poskytnutie priamych podpôr 
v roku 2019 o rozdelení žiadateľov podľa skupín právnických osôb (PO) a skupín fyzických osôb (FO) vrátane 
podnikajúcich FO v rôznych formách (napr. ako SHR, živnostník a pod.) zamestnancom na regionálnych pra-
coviskách PPA (RP PPA).
Čítajte viac...

14 Február 2019

Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3

PPA zverejnila Výzvu č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľ-
nohospodárske podniky
Podopatrenie 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 14.02.2019 do: 29.03.2019
Výzva je platná do: 29.03.2019
Čítajte viac...

14 Február 2019

Výzva č. 35/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1

PPA zverejnila Výzvu č. 35/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy 
nepresahujúce 18 mesiacov
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 14.02.2019 do: otvorená výzva
Čítajte viac...

14 Február 2019
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Fotografia po realizácii projektu;  Zdroj: 
Archív obce Slanská Huta

Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta
Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 / Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Aktivita: investície zamerané na zriadenie nových, prestavba, prístavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smút-
ku vrátane ich okolia

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020: 115 457,26 €

Fotografia pred realizácii projektu;  Zdroj: 
Archív obce Slanská Huta

Predmet projektu: Hlavný cieľ projektu je rekonštrukcia domu smútku pre miestnu komunitu v rámci zlepšenia podmienok a skul-
túrnenia rozlúčky s najbližšími. Projekt rieši rekonštrukciu domu smútku v obci Slanská Huta. Stavba sa svojim funkčným po-
slaním zaraďuje do základnej vybavenosti obce. Prevádzka je riešená v  jednom podlaží, kde je situovaná obradná sála, terasa 
a zázemie objektu. Okolie je upravené spevnenými plochami prístupovými komunikáciami. Rekonštrukcia spočívala v zateplení 
fasády vrátane dverných a okenných výplní. Existujúce nosné prvky boli zachované. Obnova povrchov bola novými omietkami, 
dlažbami a podhľadmi. Bola navrhnutá výmena strešnej krytiny a obklad štablónu bol nahradený omietkou.  Objekt bol navrh-
nutý odvodniť odkopaním a osadením drenáže.

Viac informácií o projekte nájdete na http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=718 
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