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Milé dámy a priatelia vidieka,  
príďte sa s nami inšpirovať na 

Informačný seminár

Postavenie žien  
v poľnohospo-

dárstve
Termín: 15.3.2019

Miesto: Agroinštitút, Nitra

Cieľ:  Inklúzia vidieckych žien 
do agrosektora. 

Vypočujte si inšpiratívne prí-
behy žien, ktoré sa uplatnili  
a podnikajú v agrosektore. 

Všetko najlepšie k MDŽ



KALENDÁR UDALOSTÍ

26 Mar 2019
Vypracovanie Žiadosti o  nenávratný finančný príspevok z  opatrení PRV SR  2014 – 2020 
a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+
RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „Vypracovanie Ži-
adosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie 
Verejnej časti ITMS2014+“

20 Mar 2019
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický 
kraj)
Regionálna anténa NSRV SR  pre Košický kraj Vás pozýva na  Stretnutie Tematickej pra-
covnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj), ktoré sa uskutoční 
20.3.2019 v Košiciach.

14 - 15 Mar 2019
Študijná cesta do Poľska
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na študijnú cestu do Poľska.Termín konania: 
14. – 15. marec 2019 Nitra (parkovisko pred Agroinštitútom). Študijná cesta je určená pre 
začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých a malých farmárov.

12 Mar 2019
Aktuálne témy v poľnohospodárstve
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na infor-
mačný seminár „Aktuálne témy v poľnohospodárstve“.

09 Mar 2019
IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na: IV. 
Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka.

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1874
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1874
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1875
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1875
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1872
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1869
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1867


AKTUALITY MPRV SR
Ministerka Matečná vyzvala obchodné reťazce, aby sa zdržali predaja poľského mäsa
01 Marec 2019

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Ma-
tečná sa stretla so zástupcami obchodných reťazcov pôsobiaci-
mi na Slovensku a vyzvala ich, aby sa zdržali predaja poľského 
mäsa. Ministerka tým reaguje na aktuálny vývoj v kauze poľské-
ho mäsa z chorých kráv.
Čítajte viac...

Matečná zavádza mimoriadne núdzové opatrenie na poľské mäso až do odvolania
22 Február 2019

Ministerka pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR  Gabriela Matečná vydala pokyn hlavné-
mu veterinárnemu lekárovi SR na mimoriadne núdzové opatrenie na dovoz hovädzieho mäsa 
z Poľska. Každá zásielka musí oddnes prejsť najprv laboratórnymi testami a až po kontrole môže 
smerovať na slovenský trh.
Čítajte viac...

Usmernenie lovu muflónej zveri
22 Február 2019

Usmernenie lovu muflónej zveri (pdf, 38.76 Kb, 56x)
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Pokyn k realizácii Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej popu-
lácií na Slovensku v roku 2019
22 Február 2019

Pokyn k realizácii Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej po-
pulácií na Slovensku v roku 2019 (pdf, 69.36 Kb, 126x)
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Matečná: Potenciál slovenských potravín presahuje európske hranice
25 Február 2019

Slovensko malo druhýkrát v histórii zastúpenie na najväčšom svetovom veľtrhu potravín a ná-
pojov Gulfood Dubai. Slovenskí potravinári predstavili pod národným stánkom výrobky s vyso-
kým exportným potenciálom. Podujatie priťahuje pozornosť profesionálov z oblasti obchodu 
s potravinami a nápojmi z celého sveta.
Čítajte viac...

Po tvrdom Brexite ostane v rozpočte EÚ na poľnohospodárstvo menej peňazí
26 Február 2019

Odchod Spojeného kráľovstva (UK) z Európskej únie bez dohody 
spôsobí výpadok v Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) 
vo výške 2,9 mld. eur. V prípade tvrdého Brexitu sa znížia zdroje 
Slovenska na SPP o 31,3 mil. eur ročne.
Čítajte viac...

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13955
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13955
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13929
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13929
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=799&navID2=799&sID=37&id=13923
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16863
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=799&navID2=799&sID=37&id=13924
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=799&navID2=799&sID=37&id=13924
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16864
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16864
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13933
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13933
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13940
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13940


OZNAMY PPA

Oznámenie o zmene termínov na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného 
mlieka

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/282 z 15. februára 2019, ktorým sa mení vy-
konávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o  lehoty na predkladanie ponúk, vyhlásila predaj 
sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.
Čítajte viac...

25 Február 2019

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 33. čiastkovú výzvu 
na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/303 z 21. februára 2019 stanovila minimálnu 
predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 33. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci ve-
rejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie 
ponúk skončila 19. februára 2019.

25. Február 2019

Dodatok č. 2 k  Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z  Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 - 2020 

PPA oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila v časti PPA/Pro-
jektové podpory/PRV 2014-2020/Príručka pre prijímateľa (http://www.apa.sk/príručka-pre-prijímateľa) Doda-
tok č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-
2020, verzia 02.
Čítajte viac...

19 Február 2019

Oznámenie o usmernení MPRV SR č. 3629/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Usmernenie MPRV SR č. 3629/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá 
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia
Čítajte viac...

27 Február 2019

Oznámenie o verzia 5.0 usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

Usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia
Čítajte viac...

04 Marec 2019

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2020 – 2022/2023 
- Školské mlieko

PPA oznamuje žiadateľom v školskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie čin-
ností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na schválenie 
žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny 
a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školské 
roky 2019/2020 – 2022/2023, a na schválenie žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia v termíne do 31. 
marca 2019. Výzva je otvorená do 31. 03. 2019.
Čítajte viac...

04 Marec 2019

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2020 – 2022/2023 
- Školské ovocie a zelenina

PPA oznamuje žiadateľom v školskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie čin-
ností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na schválenie 
žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny 
a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školské 
roky 2019/2020 – 2022/2023, a na schválenie žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia v termíne do 31. 
marca 2019. Výzva je otvorená do 31. 03. 2019.
Čítajte viac...

04 Marec 2019
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Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020
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Fotografia po realizácii projektu;  
Zdroj: Archív obce Veľké Dravce

Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľké Dravce

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, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujú-
cich domov smútku vrátane ich okolia

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020: 116 667,84 € €

Fotografia pred realizácii projektu;  
Zdroj: Archív obce Veľké Dravce

Predmet projektu: Strategickým cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti verejných služieb v obci a zlepšenie 
podmienok života obyvateľov vo vidieckom prostredí.
Primárnym cieľom projektu je  vytvorenie dôstojného prostredia pre poslednú rozlúčku so  zosnulými v  obci 
a to rekonštrukciou priestorov Domu smútku v obci Veľké Dravce, čím sa prispelo k zlepšeniu verejných služieb 
poskytovaných obcou nie len pre jej obyvateľov, ale aj pre obyvateľov okolitých obcí, ktorí budú uvedený objekt 
využívať v rámci rodinných a iných väzieb na vidieku.

Viac informácií o projekte nájdete na :  
http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=746
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