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22 júl 2020 
 

Informačný seminár: LEADER a CLLD  
- implementácia v roku 2020 (NR kraj) 

 

Miesto konania: Hotel MIKÁDO, Nitra 

Výzva na registráciu v DataCentre pre oprávnených  
žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na 
environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)  

06. 07. 2020 

Oznámenie pre žiadateľov o zverejnení Výzvy na registráciu v Data-
Centre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo 
forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020).  

 

23 júl 2020 
 

Informačný seminár: LEADER a CLLD  
- implementácia v roku 2020 (TT kraj) 

 
Miesto konania:  hotel Holiday Inn  
Trnava 

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

OZNAMY PPA 
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SÚŤAŽ O NAJKRJAŠIU FOTOGRAFIU  
Z ÚZEMIA MAS 2020 

Národná sieť rozvoja vidieka SR hľadá najkraj-
šiu fotografiu z územia MAS 2020. Zapojte sa 
do súťaže aj Vy a podporte svojho favorita!  
Hlasovať môžete formou ,,lajku" alebo reakcie na  

facebookovej stránke NSRV SR pod obľúbenými fotogra-
fiami. Ukončenie hlasovania bude dňa 20.7.2020 o 12:00.  

TEŠÍME SA NA VAŠE REAKCIE !  

INSTAGRAM  
NSRV SR 

Sledujte náš profil na Instagrame a majte ako prví prehľad o všet-
kom, čo pre Vás pripravujeme! Pravidelne prinášame prehľad  

aktivít NSRV SR a nájdete tu aj fotografie zo súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS.  

 

#narodnasietrozvojavidieka 

https://www.instagram.com/nsrv_sr/  

PRIPRAVUJEME!  
publikáciu k príležitosti desiateho výročia 
súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/
VSP počas obdobia rokov 2011 - 2020 . Publi-
kácia bude odrážať prírodné bohatstvo, krásy, 
zaujímavosti a život ľudí v územiach MAS/VSP  
meniacich sa počas obdobia desiatich rokov.  

https://www.facebook.com/pg/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/photos/?ref=page_internal
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https://www.instagram.com/nsrv_sr/
https://www.instagram.com/explore/tags/narodnasietrozvojavidieka/
https://www.instagram.com/nsrv_sr/


AKTUALITY MPRV SR  
MPRV SR: Výberové konanie na šéfa Lesopoľnohospodárskeho podniku Ulič 

15. júl 2020  

V utorok (14. 7. 2020) sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu 
riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič). Ešte 
tento mesiac sa rozhodne, kto bude viesť jeden z významných štátnych podnikov 
v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
(MPRV SR).  
 

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 mil. € 

15. júl 2020 
 
V týchto dňoch sú diskutovanou témou dodatky k nájomným zmluvám so Slo-
venským pozemkovým fondom (SPF). Do dnešných dní bol systém v prenájmoch 
pôdy nastavený nespravodlivo. Nájomcovia, ktorí mali uzatvorené zmluvy s SPF, 
mali oveľa nižšie nájmy ako ostatní, ktorí na 77% poľnohospodárskej pôdy v rámci 
SR platili trhové ceny nájmov.  
 

Štát spustil online register odchytených a túlavých zvierat 

15. júl 2020  

Od teraz sa odchytené túlavé zvieratá dostanú k svojim majiteľom rýchlejšie. Štát 
spustil elektronický register odchytených a túlavých zvierat. Register je verejne 
prístupný.  
 
 
 

Epidémia afrického moru ošípaných opäť  udiera 

13. júl 2020 
 
Takmer rok od prvého prípadu afrického moru ošípaných (AMO) sa situácia  
opakuje. V trebišovskom okrese v obci Čierna zaznamenali nákazu AMO u dvoch 
kusov ošípaných v domácom chove. Agrorezort žiada obozretnosť a dodržiavanie 
preventívnych opatrení.  
 

Od augusta budú poľovníci so štátom komunikovať elektronicky 

10. júl 2020  

Zostáva už iba necelý mesiac do spustenia ďalšej etapy aktivácie elektronických 
schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Od 
1. augusta budú mať aktivované schránky aj subjekty zapísané v Registri poľovníc-
kych organizácií. Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali uro-
biť v príslušnom zdrojovom registri a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom 
a BOK, by nemali odkladať návštevu oddelenia dokladov.  
 

Do finále o kreslo riaditeľa Agrokomplexu v Nitre postúpil najlepší uchádzač 

09. júl 2020 
 
V utorok 7. júla 2020 sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu 
riaditeľa Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre. Už v 
druhej polovici júla sa definitívne rozhodne, kto bude viesť jeden z najvýznamnej-
ších štátnych podnikov agrorezortu.  
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AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie 
 

Na pôde agrorezortu sa uskutočnil poslanecký prieskum k Značke kvality 
09. júl 2020  

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa usku-
točnil poslanecký prieskum iniciovaný Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo  
a životné prostredie. Hlavnou témou bola Značka kvality – národný projekt pod-
pory slovenských potravín a poľnohospodárskych produktov, ktorý zastrešuje  
agrorezort.  
 

Štátny tajomník Fecko: Čerpanie pomoci sťažuje veľká byrokracia 

08. júl 2020  

Turá Lúka, Brezová pod Bradlom, 7. júl 2020 – Štátny tajomník Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Fecko absolvoval pracov-
ný výjazd na Myjave. S členmi Národnej siete miestnych akčných skupín Sloven-
skej republiky (NS MAS SR) hovoril o zlepšovaní podmienok pri čerpaní fondov 
EÚ na podporu rozvoja vidieka.  
 

PPA začala s registráciou žiadateľov pre Zelenú naftu v roku 2020 

08. júl 2020 
 
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s registráciou slovenských  
poľnohospodárov pre opatrenia Zelená nafta v roku 2020. Výzva na registráciu 
žiadateľov je určená pre oprávnených žiadateľov, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní  
v DataCentre. Sumou 30 000 000 EUR agrorezort podporí špecializovanú  
rastlinnú a živočíšnu výrobu s cieľom zvýšenia sebestačnosti. Aktiváciu konta je 
potrebné zaslať v termíne do 07. augusta 2020.  
 

Pozemkové úpravy sú jednou z priorít agrorezortu 

03. júl 2020 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa spolu so štátnym 
tajomníkom Martinom Feckom a zástupcami zo sekcie pozemkových úprav 
MPRV zúčastnili na seminári v Nýrovciach pri Leviciach. Pozemkové úpravy,  
zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku boli hlavné témy stretnutia.  
 

Mičovský: Povznesieme región Muránskej planiny 

02. júl 2020 
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rokoval na zasad-
nutí komisie pre environmentálny, ekonomický a sociálny rozvoj regiónu Murán-
ska planina. Na stretnutí sa zúčastnili aj ďalší významní predstavitelia vlády,  
Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ako aj samotný predseda NR SR  
Boris Kollár. 
 

100 dní vlády šéfa agrorezortu Jána Mičovského 

02. júl 2020 

Vedenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
(MPRV SR) má za sebou úspešných 100 dní. Rezortom otriasli personálne výme-
ny, nastoľuje sa spravodlivosť a prichádzajú úspechy. Vízia do budúcna je jasná, 
poľnohospodárstvo a lesníctvo musia byť prínosom pre zdravú krajinu a pre  
obyvateľov.  

https://www.mpsr.sk/na-pode-agrorezortu-sa-uskutocnil-poslanecky-prieskum-k-znacke-kvality/52---15649/
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Cieľom projektu je zlepšenie a skvalit-
nenie ustajňovacích kapacít spoloč-
nosti a efektívnosti a kvality výroby 
objemových krmovín a krmív pre  
potreby živočíšnej výroby. Tento hlav-
ný cieľ sa bude napĺňať prostredníc-
tvom rekonštrukcie ovčína, kravína, 
senážnej jamy a nákupu strojov a za-
riadení na špeciálnu RV. 

Predmetom projektu je rekon-
štrukcia OVČÍNA 1.- NEVOĽNÉ, 
parc.č. 557, katastrálne územie 
Nevoľné, ošipárne na senážnu 
jamu Lovča, Parc. č. 502/7,  
katastrálne územie Lovča, kraví-
na, Parc. č. 502/9, katastrálne úze-
mie Lovča a nákup nových, mo-
derných strojov (kompaktor, trak-
tor, rozmetadlo, podryvák, plečka  
a i.) 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Viac o projekte nájdete tu  

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Jastraba agro s.r.o. 

Jastraba  

AGRO s.r.o. 
MODERNIZÁCIA  
POĽNOHOSPODÁRSKEHO  
PODNIKU JASTRABA AGRO  
 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.1 / Oblasť 8. Projekty za-
merané na oblasti 1 až 7 
s výškou deklarovaných 
oprávnených výdavkov nad 
úrovňou 60 % maximálnych 
oprávnených výdavkov pre 
podopatrenie  
 

Miesto: Lovča, Nevoľné 
okres Žiar nad Hronom 

 

Žiadateľ:   
Jastraba agro s.r.o. 
 

Schválená výška príspevku 
z PRV SR 2014  -  2020 :   
1 399 050,85 € 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Chateau GRAND BARI s.r.o. 

Fotografie pred realizáciou projektu,  
Zdroj: Jastraba agro s.r.o. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Jastraba agro s.r.o. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Jastraba agro s.r.o. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Jastraba agro s.r.o. 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1398


Pays de Caux je oblasť vo fran-
cúzskom regióne Normandia, 
ktorá je známa vďaka svojmu 
produktívnemu poľnohospo-
dárstvu. Od 90. rokov sa však 
rozloha polí zväčšila a orbou sa 
začali upravovať pastviny, čo 
spôsobilo pôdnu eróziu. To 
viedlo k uvoľňovaniu pesticídov 
a dusičnanov a zníženiu obsahu 
organických látok. Poľnohospo-
dári operačnej skupiny Carbon 
'N' Caux riešia tento problém 
zavádzaním systému agro-
ekológie. Agroekológia je  
poľnohospodársky prístup, kto-
rý je postavený a zároveň pra-
cuje s interakciami medzi rastli-
nami, zvieratami, ľuďmi a život-
ným prostredím. Poľnohospo-

dári uplatňujú riešenia, ktoré sú  
vytvorené na základe konkrét-
nej situácie a prostredia farmy  
s cieľom zvýšenia produkcie  
a kvality poľnohospodárskej  
výroby. Zároveň tieto riešenia 
pomáhajú chrániť prírodné 
zdroje a zachovať biodiverzitu 
pri súčasnom znižovaní úbytku 
vody, živín a uhlíka pochádza-
júcich z pôdy. Eline Langlois, 
poradkyňa a koordinátorka 
projektu hovorí: „Cieľom pro-
jektu je dosiahnuť pozitívnu uh-
líkovú stopu na úrovni farmy. 
Na každej zo 17 fariem budeme 
testovať inovatívne poľnohos-
podárske techniky na ukladanie 
uhlíka v pôde pri zachovaní zis-
kovosti a udržateľnosti.“ 

Viac o projekte nájdete tu  

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Boli zriadené tri skúšobné plat-
formy. Farmár Fabrice 
Lethuillier, ktorý vedie jednu zo 
skúšobných platforiem, vysvet-
ľuje: „Počas troch rokov bude-
me testovať produkty biologic-
kej kontroly na odpudzovanie 
škodcov, aby sme sa vyhli použí-
vaniu pesticídov na pozemku 
mojej farmy. Tento skúšobný 
proces nám umožní analyzovať 
vývoj pôdneho života a obsahu 
uhlíka počas dlhšieho časového 
obdobia.“ V ostatných poku-
soch sa sleduje, ako zasadené 
plodiny prispievajú k ukladaniu 
uhlíka a vplyv kompostu z kry-
cích plodín na zmeny uhlíka  
v pôde. Rôzne projektové čin-
nosti umožnia vytvorenie jedno-
duchého nástroja na výpočet 
uhlíkovej stopy farmy. Bude 
zdieľaný s ostatnými poľnohos-
podármi vo Francúzsku. 

Uhlík „N“ Caux  
Agroekológia pre udržateľnú pôdu   

http://www.nsrv.sk/download.php?2949

