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ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ 
 
Implementácia LEADER/CLLD  

NSRV SR dáva do pozornosti prezentáciu PPA k opatreniu 7 
PRV SR  2014 - 2020 , ktorá bola prezentovaná na stretnutí 
MAS dňa 22.10.2019 v Liptovskom Mikuláši. Prezentáciu spolu 
ako aj ďalšie FAQ za časť PRV SR 2014 - 2020 konzultované s 
Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 - 2020 a PPA nájdete na 
stránke NSRV SR.  
 
Oznámenie PPA k otázkam a odpovediam pre MAS  
 
PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám (ďalej MAS), ako 
aj žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci imple-
mentácie LEADER, že už naďalej nebude zverejňovať odpove-
de na otázky zo strany MAS a žiadateľov, ktoré sa týkajú 
oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé podopatrenia a rovnako 
oprávnenosti žiadateľa v rámci jednotlivých podopatrení. PPA 
má za to, že doposiaľ boli poskytnuté informácie v rámci otá-
zok a odpovedí v dostatočnom rozsahu.  
PPA zverejní na webovom sídle zostávajúce odpovede na otáz-
ky doručené na adresu leader@apa.sk do 15.11.2019.  
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14 November 2019 

 

Postup pri príprave žiadosti o NFP na po-
dopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na 
základe výziev MAS 

Stretnutie sa uskutoční  14. novembra 2019,  
v čase od 9:00 h v hotely Gader pri Blatnici  

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

14 - 15 November 2019 

 

Konferencia "Súčasné problémy CLLD na 
Slovensku v intenciách budúcej politiky" 
Termín: 14.11. – 15.11. 2019 

Miesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice 

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvo-
výrobcov mlieka  

 

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/
prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evido-
vaných prvonákupcov a prvovýrobcov 
mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka 
k 30. 09. 2019.  

OZNAMY PPA 

PPA získala za Zelenú naftu prestížne oce-
nenie digitalizácie štátnej správy ITAPA 
2019 

 
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 
získala sa projekt Zelená nafta prestížne 
ocenenie za elektronizáciu štátnej správy 
ITAPA 2019. Spomedzi viac ako 25 prihlá-
sených projektov zaujala odbornú porotu 
silnou debyrokratizáciou a inovatívnym 
prístupom s využitím už existujúcich štát-
nych systémov. Zelená nafta je historicky 
prvým čisto elektronickým opatrením 
v agrosektore od vzniku Slovenskej repub-
liky. 

 

Čítajte viac... 
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AKTUALITY MPRV SR 

Potravinovú sebestačnosť Slovenska musíme zabezpečiť udržateľ-
ným spôsobom 

Slovenskí poľnohospodári musia začať využívať najmodernejšie techno-
lógie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preto zorga-
nizovalo návštevu najväčšieho veľtrhu modernej poľnohospodárskej 
techniky Agritechnica v nemeckom Hannoveri. 

Matečná: SNS nepodporí dohodu Mercosur. Úlohou EÚ je chrániť ob-
čanov únie, nie vymeniť ich za biznis nadnárodných korporácií 

Slovenskí poľnohospodári musia začať využívať najmodernejšie techno-
lógie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preto zorga-
nizovalo návštevu najväčšieho veľtrhu modernej poľnohospodárskej 
techniky Agritechnica v nemeckom Hannoveri.  

Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie na podporu slovenských potravi-
nárov 

Cesta, ako znižovať negatívne obchodné saldo Slovenska v potravinách, 
vedie aj cez podporu exportných aktivít potravinárov. Agrorezort spúšťa 
ďalšie opatrenie, ktoré vďaka využitiu služieb ekonomickej diplomacie 
pomôže slovenským výrobcom nadväzovať obchodné kontakty v zahra-
ničí – elektronickú databázu slovenských potravín a ich producentov 
„Slovak Food Export“.  
 
Karpatské bukové pralesy dostali jasné hranice 

 
Karpatské bukové pralesy dostali jasné hranice. Po vážnych pochybe-
niach Slovenskej agentúry životného prostredia v nominačnom projekte 
pri ich zápise do zoznamu UNESCO v roku 2007, kde boli v rozpore čís-
la v textovej a mapovej časti a úplne mu absentovala diskusia s obyvateľ-
mi regiónu, je tak ich zachovanie na zozname zabezpečené. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstvo život-
ného prostredia SR a Ministerstvo obrany SR spoločne na základe pres-
ných údajov zadefinovali rozlohu chráneného územia. Ukončili tak 12 
rokov trvajúce nejasnosti.  

Matečná: Počet včelárov na Slovensku je najvyšší za posledných 20 
rokov 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) presadi-
lo nové nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opat-
rení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva. 
Predchádzalo mu júnové schválenie nového Národného programu stabi-
lizácie a rozvoja slovenského včelárstva Európskou komisiou. Včelári sa 
tak môžu tešiť na nové, efektívnejšie a modernejšie opatrenia.  
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RA NSRV SR  
pre Bratislavský kraj  
Výmena skúseností MAS  

Termín a miesto: 1.decembrový 
týždeň, MAS Podhoran 
Cieľ: Ukážka príkladov dobrej pra-
xe pri čerpaní prostriedkov z PRV 
SR 2014 – 2020, opatrenie LEA-
DER 
Cieľová skupina: starostovia, 
drobní podnikatelia, farmári, pro-
ducenti regionálnych výrobkov, 
zamestnanci OÚ 
 

RA NSRV SR  
pre Trnavský kraj  
Vianočné trhy 

Termín a miesto: december (7.12.), 
obec Gáň 
Cieľ: propagácia NSRV SR počas 
účasti na Vianočných trhoch 
v obci Gáň 
Cieľová skupina: návštevníci Via-
nočných trhov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA NSRV SR  
pre Nitriansky kraj  
Seminár pre beneficien-
tov PRV na aktuálne  
témy 

Termín a miesto: november/
december 2019 Nitriansky kraj 
Cieľ: poskytnúť dôležité informá-
cie z problematiky PRV SR  2014 
– 2020  
Cieľová skupina: beneficienti PRV 
a ďalší aktéri rozvoja vidieka 
 

Ďalšie informácie o aktivitách 
nájdete aj v našom občasníku  

SPRAVODAJCA NSRV SR 

 

Vianočné trhy v regióne  

Termín a miesto: december 2019 
Nitriansky kraj 
Cieľ: podpora propagácie regio-
nálnych produktov a ľudových 
remesiel, prezentácia NSRV SR 
a PRV SR 2014 - 2020 
Cieľová skupina: široká verejnosť, 
návštevníci trhov 
 

RA NSRV SR  
pre Trenčiansky kraj  
Zmeny legislatívy lesné-
ho hospodárstva, ochra-
ny prírody a ich väzby na 
PRV SR 2014 -2020  

Termín a miesto: 23.11.2019, 
Nemšová 
Cieľ: V priebehu seminára budú 
poskytnuté informácie 
o Programe rozvoja vidieka SR 
2014 - 2020,  legislatíve týkajúcej 
sa pozemkových spoločenstiev 
v súvislosti s PRV SR 2014 - 2020 
a o riešeniach aktuálnych problé-
mov neštátnych vlastníkov lesov 
v podmienkach Slovenskej repub-
liky. 
Cieľová skupina: zástupcovia les-
ných, pozemkových spoločen-
stiev z územia Trenčianskeho 
kraja 
 

RA NSRV SR  
pre Košický kraj  
Jarmok tradičných vi-
dieckych produktov  

Termín a miesto: 11/2019 
Cieľ: propagácia regionálnej anté-
ny NSRV SR a ostatných benefi-
cientov PRV z Košického kraja  
a zároveň i propagácie PRV SR, 
informovanie širšej verejnosti k 
politike rozvoja vidieka a k mož-
nostiach financovania, podporo-
vanie inovácií v poľnohospodár-
stve, lesnom hospodárstve a vo 
vidieckych oblastiach 
Cieľová skupina: široká verejnosť 

Stretnutie Tematickej 
pracovnej skupiny pre  
LEADER/CLLD na regio-
nálnej úrovni 

Termín a miesto: 11/2019, Košice 
Cieľ: zlepšenie kvality vykonáva-
nia programov rozvoja vidieka 
Cieľová skupina: miestne akčné 
skupiny 
 

Prenos poznatkov v rám-
ci implementácie PRV SR 
2014 - 2020 

Termín a miesto: 12/2019, miesto 
bude spresnené po ukončení VO 
Cieľ: zlepšenie kvality vykonáva-
nia programov rozvoja vidieka, 
informovanie širšej verejnosti k 
politike rozvoja vidieka a k mož-
nostiach financovania, podporo-
vanie inovácií v poľnohospodár-
stve, potravinárstve, lesnom hos-
podárstve a vo vidieckych oblas-
tiach 
Cieľová skupina: poľnohospodári, 
spracovatelia, lesníci, obce 

PRIPRAVUJEME 
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Zvýšenie efektivity výrobných faktorov 
na Farme Horný Lieskov 

Žiadateľ/prijímateľ:  
Farma Horný Lieskov s.r.o. 

Miesto realizácie projektu:  
Obec Dolný Lieskov, k.ú. Horný Lieskov, 
Trenčiansky kraj 

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014-
2020:   
961 970,41 € 

Veľkosť farmy/poľnohospodárskeho podniku 
(podľa obhospodarovanej pôdy) :  
196,82 ha  

Predmetom predkladaného projektu  je rekon-
štrukcia dvoch objektov ŽV na maštale pre HD 
vrátane technologických zariadení, vybudova-
nie skladovacích kapacít na skladovanie obje-
mových a jadrových krmív (sklad krmív a silá), 
nákup strojov a zariadení, slúžiacich na zber 
objemových krmovín, manipulácie a prepravu 
s krmivami a stelivami a nákup stroja na hno-
jenie tuhými organickými hnojivami: 

 kolesový traktor s výkonom 120kW 

 žací stroj vpredu nesený 

 náves trojstranne sklápateľný 

 vykrajovač siláže 

 teleskopický manipulátor s adaptérmi 

 rozmetadlo maštaľného hnoja 

 
Hlavný cieľ projektu: Primárnym cieľom pro-
jektu je zvýšiť celkovú výkonnosť a konkuren-
cieschopnosť podniku. 

Viac informácií o projekte nájdete na tu. 

Príklady dobrej praxe 
PRV SR 2014 - 2020 

 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 / Oblasť 8. 
Projekty zamerané na oblasti 1 až 7 
s výškou deklarovaných oprávnených 
výdavkov nad úrovňou 60 % maximál-
nych oprávnených výdavkov pre podo-
patrenie  

Fotografie pred realizáciou projektu, Zdroj: Farma Horný Lieskov s.r.o 

Fotografie po realizácii projektu, Zdroj: Farma Horný Lieskov s.r.o 

Fotografie po realizácii projektu, Zdroj: Farma Horný Lieskov s.r.o 
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