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ČASOPIS SPRAVODAJCA
NSRV SR 1/2020
Milí čitatelia,
dávame Vám do pozornosti nové vydanie časopisu Spravodajca NSRV SR č. 1/2020, v ktorom sa dočítate zaujímavé informácie o aktivitách realizovaných Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a aktualitách v oblasti PRV SR 2014 - 2020. Zároveň
Vám predstavíme vízie a smerovania rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo strany vedenia MPRV SR a v tradičných rubrikách sa dozviete zaujímavosti a inovácie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
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Časopis dostupný na stiahnutie tu.

OZNAMY PPA
Uzatvorené
regionálne pracovisko
v Prešove

01. 10. 2020

05. 10. 2020

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej
situácie
bude regionálne pracovisko PPA v Prešove uzatvorené až do odvolania.
V nevyhnutných prípadoch
žiadame
našich
klientov, aby využili služby akýchkoľvek iných regionálnych
pracovísk
PPA. O obnovení služieb
pracoviska budeme informovať. Kontakty na regionálne pracoviská nájdete TU

Aktuálne epidemiologické opatrenia PPA
vo vzťahu k verejnosti

Na základe epidemiologickej situácie žiadame
verejnosť, aby pri komunikácii s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a jej regionálnymi
pracoviskami uprednostňovala komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty alebo pošty.
V prípade, ak je nevyhnutné osobné stretnutie,
osoby pri vstupe a počas
pobytu v priestoroch PPA
a jej regionálnych pracovísk musia mať prekryté
horné
dýchacie
cesty
(rúško, šál, šatka) a pri
vstupe aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové rukavice. Podateľňa PPA funguje
v upravenom režime - od
8:00 do 13:00 hod..

Uzatvorené
du trhovej hodnoty
regionálne pracovisko hospodárskych zviev Dolnom Kubíne
rat v dôsledku naria01. 10. 2020
dených veterinárnych
Z dôvodu zhoršenej epiopatrení

demiologickej
situácie
bude regionálne pracovisko PPA v Dolnom Kubíne
uzatvorené až do odvolania. V nevyhnutných prípadoch žiadame našich
klientov, aby využili služby akýchkoľvek iných regionálnych
pracovísk
PPA. O obnovení služieb
pracoviska budeme informovať. Kontakty na regionálne pracoviská nájdete TU.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhra-

28. 09. 2020

Oznam pre žiadateľov
o zverejnení Výzvy na
predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie
v zmysle schémy štátnej
pomoci č. SA.55617(2019/
XA) na poskytovanie dotácie na úhradu trhovej
hodnoty hospodárskych
zvierat v dôsledku nariadených
veterinárnych
opatrení pri potvrdení
výskytu afrického moru
ošípaných. Podrobné informácie nájdete TU.

AKTUALITY MPRV SR
Minister Ján Mičovský absolvoval rokovania v Poznani

02. október 2020
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský navštívil v piatok
02.10.2020 Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene, kde vymenoval Petra
Balogha za nového generálneho riaditeľa.

V pondelok začne jesenná kampaň plošnej vakcinácie líšok proti besnote

01. október 2020
MPRV SR oznamuje, že v dňoch od 5. októbra do 26. októbra 2020 prebieha štyridsiata druhá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote, vykonávaná leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky.

Národné lesnícke centrum má nového generálneho riaditeľa

01. október 2020
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so svojimi
štátnymi tajomníkmi Martinom Feckom a Andrejom Gajdošom a tiež generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tiborom Gunišom
vyjadril k aktuálnej situácii v agrorezorte.

AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie
Minister pôdohospodárstva na kľúčových rokovaniach v Bruseli (nielen) o budúcnosti SPP
22. september 2020

21. septembra 2020 sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Bruseli. So svojimi kolegami prediskutoval dôležité
otázky týkajúce sa nastavenia budúcej Spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP).
Minister Mičovský a súčasná predsedníčka Rady AGRIFISH - nemecká ministerka Julia Klöckner

Čítajte ďalej....

Plytvanie jedlom a potravinami sa každoročne dotýka aj Slovákov
29. september 2020

Mrhanie potravinami môže najnovšie zmierniť aj Medzinárodný deň povedomia
o potravinových stratách a plytvaní potravinami. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) ako jeden z členov Platformy
Európskej Únie pre potravinové straty a plytvanie potravinami si taktiež uvedomuje závažnosť problému týkajúceho sa plytvania potravinami, a preto sa hlási
k tejto iniciatíve.

Minister Ján Mičovský absolvoval rokovania v Poznani
29. september 2020

Od júla 2020 predsedá Vyšehradskej skupine ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Poľsko. Aj preto sa 27.- 28. septembra 2020 dejiskom rokovaní
ministrov Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) stalo mesto Poznaň. Tentoraz bolo stretnutie obohatené o ministrov ďalších 7 štátov EÚ:
Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA majú
nového riaditeľa
24. september 2020

Dňa 23. septembra sa v sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA (ŠL TANAP). Príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť Ing. Ján Marhefka.

Národné lesnícke centrum má nového generálneho riaditeľa
22. august 2020

Dňa 21. septembra sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR v Bratislave (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post
generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra (NLC). Výberová komisia rozhodla o tom, že príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť Ing. Peter Balogh, PhD., ktorý bol na výberovom konaní úspešný.

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: Obec Zemianske Podhradie

Obnova objektu
kultúrneho domu

Zemianske Podhradie
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
Miesto: Zemianske Podhradie

– realizácia projektu „Obnova objektu kultúrneho domu Zemianske Podhradie“ prispela k naplneniu stanoveného cieľa. Kultúrnospoločenský život obyvateľov
obce ale i športové a ďalšie aktivity v obci sú viazané na miestny
kultúrny dom. Podporí sa tým
zmysluplné využitie voľného času
obyvateľov obce, nakoľko zrekonštruovaná budova kultúrneho domu ponúka vhodné priestory pre
voľno časové aktivity všetkým veCiele projektu sú v súlade s cieľom
kovým skupinám.
opatrenia 7 – Základné služby
a obnova dedín vo vidieckych ob- Táto investícia je i v súlade
lastiach, ktorý sa napĺňa predo- s krátkodobými ako aj dlhodobývšetkým prostredníctvom nasle- mi cieľmi obce a tiež so schváleným PHSR Obce Zemianske Poddovného cieľa:
hradie.
Skvalitniť spoločenský život v obci
Predmetom projektu je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Zemianske Podhradie, ktorý bol
z hľadiska technického stavu nevyhovujúci a z hľadiska obslužnosti dotknutého územia nedostatočný. Súčasťou projektu sú
i parkové úpravy - začlenenie zelenej infraštruktúry a osadenie
prvkov detského ihriska v lokalite bezprostredne susediacej s rekonštruovaným objektom.

Viac o projekte nájdete tu

Žiadateľ: Obec Zemianske
Podhradie
Schválená výška príspevku
z PRV SR 2014 - 2020 :
147 350,50 €

Fotografie pred realizácii projektu,
Zdroj: Obec Zemianske Podhradie

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: Obec Zemianske Podhradie

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Výhody digitálnych aplikácií na farme
a výzvy v ich využívaní

Dánsky farmár Knud Bay-Smidt sa delí o svoje skúsenosti s digitálnymi nástrojmi
V udržateľných systémoch Dánsky farmár Knud Bay-Smidt založil v roku 1987 svoju vlastnú farmu, ktorá pestovala obilie, olejniny a trávové semeno na jeho
300 hektároch pôdy. V súčasnosti využíva niekoľko digitálnych aplikácií. Aké sú výhody ale
aj výzvy, ktorým čelí?
Knud: „Dánske ministerstvo
poľnohospodárstva
uľahčuje
poľnohospodárom začiatok práce s digitálnymi nástrojmi.
Poskytuje napríklad bezplatný
prístup k programu s názvom
Crop Sat a tiež školenie na jeho

používanie. Crop Sat umožní
poľnohospodárovi stiahnuť si
satelitnú mapu jeho polí, vložiť
požadované množstvo napríklad dusíka a aplikácia mu poskytne údaj o správnom množstve hnojiva. Ďalšou aplikáciou,
ktorú používam, je FarmTrack.
Je to jednoduché sledovacie zariadenie GPS, ktoré je namontované na traktoroch a poľnohospodárskych vozidlách na sledovanie ich pohybu. Pomáha pri
kontrole, či je na pole aplikované správne množstvo hnojiva
a správnou rýchlosťou. Aplikácia môže tiež poslúžiť ako
poznámkový blok, takže ním
tiež označujem miesta na mo-

jom poli, na ktorých som napríklad našiel burinu.“ Podľa
Knuda existuje veľa výhod, pokiaľ ide o používanie digitálnych aplikácií. "Poskytujú podrobné informácie o vašej pôde,
jej výživovom obsahu a úrodovom potenciáli. Ak aplikujete
hnojivo veľmi presne, pomôže
zabrániť prekrývaniu, čo minimalizuje riziko podania prílišného hnojenia.“
Používanie digitálnych aplikácií
je však aj náročné. Knud:
„Hlavnou výzvou je, že musím
používať rôzne digitálne nástroje. Sejem iba v apríli a septembri, preto sa nástroj, ktorý na to
používam, používa iba dvakrát
ročne, takže je ťažké sa s tým
zoznámiť a plne ho vedieť ovládať. Spolu s tým prichádza aj
otázka, ako si vyberať technológiu, ktorá vyhovuje vašim potrebám, keďže existuje veľa
možností. Ďalšia vec, s ktorou sa
trápim je jazyk, ktorý používajú
vývojári softvéru. Používajú veľa slov, ktoré my ako poľnohospodári nepoužívame, čo niekedy sťažuje pochopenie."

Viac o projekte nájdete tu
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