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Za príkladmi dobrej praxe pre včelárov  
z územia Trenčianskeho kraja 

 
Exkurzia je zameraná na výmenu skúse-
ností v oblasti včelárstva, spracovania 
medu, inovácií a príkladov dobrej praxe.  
Miesto konania: 4. september 
2020, Dolná Krupá  
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AKTUALITY MPRV SR  
Mičovský vyzval poľnohospodárov k vážnej 
zmene agrárnej krajiny 

20. august 2020  

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ján Mičovský zavítal na Salaš Pružina, kde sa 
miestna farmárka Oľga Apoleníková zameriava na 
chov oviec, rastlinnú výrobu, finalizáciu maku a 
ovčích produktov. Z miesta, ktoré predstavuje po-
myselnú ideu slovenského poľnohospodárstva a 
spojitosti prvovýroby s finalizáciou produktov, 
vyzval šéf agrorezortu všetkých farmárov k váž-
nej zmene agrárnej krajiny, ktorá by mala byť prí-
nosom pre celú spoločnosť.  
 
Čítajte ďalej.... 
 

MPRV SR: Pri návšteve prírody nezabúdajme na ohľaduplnosť 

17. august 2020  

Tohtoročné dovolenkovanie Slovákov poznačila pandémia nového Koronavírusu. 
Aj napriek nedávnemu uvoľneniu opatrení a možnosti vycestovať do zahraničia 
však mnoho našincov vyhľadáva relax v domovine, často v prostredí jedinečnej 
slovenskej prírody. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky (MPRV SR) pri tejto príležitosti nabáda všetkých návštevníkov ku zvý-
šenej disciplinovanosti a ohľaduplnosti k nášmu prírodnému bohatstvu. V prírode 
by sa návštevníci mali správať ako v chráme, s pokorou, úctou a v tichosti.  
 

Mičovský navštívil zeleninárov na Žitnom Ostrove 

14. august 2020 
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repuliky Ján Mičovský 
prijal pozvanie predsedníčky Agrárnej komory Slovenska (AKS) Heleny Patasiovej 
na návštevu regiónu Dunajská Streda. Po prehliadke troch zeleninárskych pre-
vádzok južného Slovenska sa zúčastnil odbornej debaty s členmi AKS.  
 

Pracovníci agrosektora budú v prípade druhej vlny COVID-19 viac chránení 

13. august 2020  

Pracovníci v poľnohospodárstve patria podľa najnovšieho pandemického plánu 
medzi rizikové profesie. Rozhodla o tom Pandemická komisia vlády SR, ktorá 
schválila nový pandemický plán v súvislosti s možným vývojom druhej fázy 
ochorenia COVID-19 na Slovensku.  
 

 

Druhým štátnym tajomníkom MPRV SR bude Andrej Gajdoš 

12. august 2020 
 
Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV 
SR) bude Andrej Gajdoš. Na svojom dnešnom rokovaní ho do funkcie vymenova-
la vláda Slovenskej republiky. Na tejto pozícii bude pôsobiť od štvrtka, 13. augusta 
2020.  

MPRV SR plánuje obmedzenie výmery pestovania monokultúr zaradiť aj do 
legislatívy a zároveň chce motivovať poľnohospodárov k týmto krokom aj  
podpornými mechanizmami.  
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AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie 
Slovensko získalo v Bruseli výnimku pre obsah kadmia vo fosforečných  
hnojivách 

11. august 2020 
 
 Ide o výnimku pre obsah kadmia vo fosforečných hnojivách s obsahom  

oxidu fosforečného vyšším ako 5% 
 Vnútroštátne ustanovenie pre limit kadmia, ktoré sa odchyľuje od nariade-

nia EÚ, zostane zachované 
 Slovenská republika požiadala Európsku komisiu o výnimku ešte minulý 

rok  
 

Mičovský odštartoval nové rokovania s obchodnými partnermi štátneho  
podniku LESY SR 

11. august 2020 

S cieľom nastavenia nových obchodných podmienok, pri obchodovaní s drevnou 
hmotou sa v sídle štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR) usku-
točnilo pracovné stretnutie obchodných partnerov. Tým nové vedenie len nedáv-
no vypovedalo nevýhodné rámcové zmluvy uzatvorené ešte bývalým manaž-
mentom. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
(MPRV SR) Ján Mičovský, ktorý prevzal záštitu nad rokovaniami, víta všetky kro-
ky nového manažmentu, ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému obcho-
dovaniu v tomto podniku do budúcnosti.  
 

Obhospodarovatelia lesov môžu využiť navýšené finančné prostriedky 

03. august  2020 
 
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila v júli 2020 na svojom webovom 
portáli aktualizáciu výzvy PRV SR 2014 -2020 č. 45/PRV/2020 pre podopatrenie 
8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými  
katastrofami a katastrofickými udalosťami.  
 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Zmiešané poľnohospodárstvo v povodí Aveyronu  

V povodí rieky Aveyron 
vo Francúzsku sa nízko 
položená úrodná krajina 
zvyčajne využíva na pes-
tovanie monokultúr a 
menej úrodné oblasti, vo 
vyšších polohách pre 
chov hospodárskych zvie-
rat. Poľnohospodári v po-
vodí rieky Aveyron sa 

snažia spojiť s chovateľmi 
hospodárskych zvierat  
s cieľom rozvíjať vzájom-
né výhody s pomocou  
a podporou miestnych 
družstiev. Nedávno rieše-
ný výskumný projekt vie-
dol k  vytvoreniu scenára, 
v ktorom by pestovatelia 
plodín zaviedli do rotácie 

plodín lucernu ako mož-
nú odpoveď na stále čas-
tejšie sa vyskytujúce letné 
suchá. Takáto diverzifiká-
cia by nielen znížila po-
trebu vody a hnojiva, ale 
aj otvorila príležitosti na 
spoluprácu s chovateľmi 
hospodárskych zvierat. 
Lucerna predstavuje al-

ternatívu a miestny zdroj 
bielkovín pre chovateľov 
dobytka. Nadbytok hnoja 
z chovov hospodárskych 
zvierat je používaný po 
kompostovaní ako hnoji-
vo na plodiny, dochádza k 
zníženiu nákladov na do-
pravu.  

Viac o projekte nájdete tu  
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OZNAMY PPA  
Výzva na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie štátnej pomoci 
vo forme úľav na envi-
ronmentálnych  
daniach (ZELENÁ  
NAFTA 2020) 

17. 08. 2020 

PPA oznamuje oprávne-
ným žiadateľom, že zve-
rejnila Výzvu na predkla-
danie žiadostí o poskyt-
nutie štátnej pomoci vo 
forme úľav na environ-
mentálnych daniach 
(ZELENÁ NAFTA 2020).  

Čítajte viac... 

 

PPA začala schvaľovať 
doplnkové platby pre 
chovateľov dojčiacich 
kráv, oviec a kôz 
11. 08. 2020 

Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra (PPA) 
spustila schvaľovanie žia-
dostí o doplnkovú vnút-
roštátnu platbu na do-
bytčie jednotky pre vy-
brané kategórie hospo-
dárskych zvierat.  

Čítajte viac... 

 

Oznámenie o dočas-
ných opatreniach pri-
jatých v dôsledku ší-
renia koronavírusu, 

smerujúcich k podpo-
re agropotravinárske-
ho sektora  

07. 08. 2020 

Európska komisia prija-
la balík výnimočných 
opatrení na ďalšiu pod-
poru segmentov agro-
potravinárskeho sekto-
ra najviac postihnutých 
krízou v dôsledku šírenia 
koronavírusu.  

Viac informácií nájde-
te tu.  

Oznámenie o zmenách 
v aplikácii GSAA a 
zverejnenie formulá-
rov stiahnutia časti 
žiadosti 
05. 08. 2020 

Oznamujeme žiadateľom 
o priame platby, že poč-
núc dňom 5. augusta 
2020 sa aplikácia GSAA 
uzatvára pre vykonávanie 
zmien v Zozname poľno-
hospodárskych pozem-
kov a Zozname poľno-
hospodárskych pozem-
kov s oblasťou ekologic-
kého záujmu.  

Čítajte viac... 

 

Odporúčaný postup 
overovania právnych 
vzťahov k pozemkom 
pre vlastníkov poľno-
hospodárskych  
pozemkov 
04. 08. 2020 

Vzhľadom k množiacim 

sa požiadavkám vlastní-
kov, ktoré neúmerne za-
ťažujú činnosť PPA 
a s cieľom predchádzať 
situácii, keď doterajší uží-
vateľ aj vlastník podajú 
žiadosť o priame podpory 
na tú istú poľnohospodár-
sku plochu, zverejňujeme 
odporúčaný postup pre 
vlastníka pozemkov, ak sa 
domnieva, že jeho poze-
mok je obhospodarovaný 
bez nájomnej zmlu-
vy. Uplatnenie odporúča-
ného postupu pre vlastní-
ka má predchádzať situá-
cii, keď doterajší užívateľ 
aj vlastník podajú žiadosť 
o priame podpory na tú 
istú poľnohospodársku 
plochu.    
 
Čítajte viac... 

 

Oznámenie o novom 
elektronickom systé-
me LORI (Licence Ope-
rator Registration 
and Identification) 
pre dovozcov/
vývozcov colných kvót 
(hydina a cesnak) 
04. 08. 2020 

PPA oznamuje žiadate-
ľom o dovoz a vývoz col-
ných kvót, že Komisia 
dňa 12.06.2020 zverejnila 
nové Delegované 
a Vykonávacie nariadenia 
týkajúce sa administrova-
nia colných kvót 
s povinnosťou registrácie 
žiadateľov prostredníc-

tvom nového elektronic-
kého systému 
LORI (Licence Operator 
Registration and Identifi-
cation).  

Čítajte viac... 

 

Prijaté žiadosti na  

poskytnutie podpory 
v lesnom hospodár-
stve na plnenie  
mimoprodukčných 
funkcií lesov 
03. 08. 2020 

V rámci podporného 
opatrenia minimálnej po-
moci na poskytnutie pod-
pory v lesnom hospodár-
stve na plnenie mi-
moprodukčných funkcií 
lesov PPA prijala v termí-
ne od 2.3.2020 do 
29.5.2020 žiadosti v cel-
kovej hodnote viac ako 
10,8 mil. EUR. Žiadosti 
budú vzhľadom k finanč-
nému limitu krátené koe-
ficientom 0,277760. Vyp-
latenie finančného prí-
spevku sa predpokladá do 
konca augusta 2020.  

Čítajte viac... 
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Cieľom projektu bolo obstaranie  
a sprevádzkovanie modernizovaných 
výrobných technológií v rámci výroby 
Lacnea, čím sa zlepší efektivita výroby 
pri využívaní nových technológií  
a výrobných postupov. Týmto cieľ záro-
veň korešponduje so strategickým za-
meraním podopatrenia „Podpora pre 
investície na spracovanie/uvádzanie 
na trh a/alebo vývoj poľnohospodár-
skych výrobkov“. 
Ciele projektu prispievajú k naplneniu 
cieľov PRV SR 2014 - 2020, a to: 
-  zavádzanie výroby nových produk-
tov; novej techniky/technológií; 
- zlepšovanie kvality výrobkov, ich 
marketingu a odbytu na nových  
trhoch. 

Pre naplnenie cieľov projektu sú 
jeho predmetom  investície do 
nákupu technológie výroby mäsa 
a mäsových výrobkov a investície 
do zlepšenia logistiky a informati-
ky. Predkladaný projekt nadväzu-
je na predchádzajúce investičné 
projekty, zodpovedá cieľom pod-
niku a cieľom opatrenia a vytvára 
predpoklad pre riešenie nadväzu-
júcich projektov. 

Aktivity projektu tvoria investície 
do technológie výroby mäsa  
a mäsových výrobkov, pričom tie-
to investície na seba logicky nad-
väzujú. Táto nadväznosť je zabez-
pečená tým, že investície prináša-
jú zvýšenie kvality výstupnej pro-
dukcie a jej predajnosť, čo bude 
mať pozitívny vplyv na výšku pri-
danej hodnoty, tržieb, a tým aj 
celkové hospodárenie podniku. 
Investície logicky nadväzujú na 
predchádzajúce investičné záme-
ry a spoločne tak smerujú ku 
komplexnej modernizácii podni-
ku s cieľom vybudovať rentabilnú 
prevádzku.  

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Viac o projekte nájdete tu  

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: www.pinterest.sk 

Lacnea 
Slovakia, s. r. o.  
Zvýšenie konkurencieschop-
nosti vo výrobe mäsa 

 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.2 / Oblasť  1A. Mäsoprie-
mysel, hydinársky priemy-
sel a spracovanie vajec  
 

Miesto: Trenčín 

 

Žiadateľ:   
Lacnea Slovakia, s. r. o.  
 

Schválená výška príspevku 
z PRV SR 2014  -  2020 :   
92 290,91 € 

 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Lacnea Slovakia, s.r.o. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Lacnea Slovakia, s.r.o. 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1731

