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Vážení čitatelia ,  
i v novom roku prichádzame s naším spravodajským formátom 
Newsletter NSRV SR.  Obsahom vydania sú  informácie o pri-
pravovaných aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR 
(NSRV SR), aktuality Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), oznámenia Pô-
dohospodárskej platobnej agentúry (PPA)  a pravidelne Vám 
prinášame aj inšpirácie k inováciám.      

         

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78


KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR 

28 Január 2020 

Povinnosti a postupy prijímateľa 
v súvislosti s realizáciou projek-
tov v rámci PRV SR 2014 - 2020 

Miesto konania:  Modra  

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom 
NFP z podopatrení PRV SR 2014 – 2020 
k lepšej implementácii programu 
a  zabezpečiť zníženie chybovosti pri  
predkladaných ŽoP.  

 

12 - 14 Február 2020 

Študijná cesta na Medzinárodný 
veľtrh BIOFACH 2020  

Národná sieť rozvoja vidieka Vás 
v spolupráci s Ekotrend Slovakia - zväz eko-
logického poľnohospodárstva pozýva na 
študijnú cestu na medzinárodný veľ-
trh BIOFACH 2020, ktorá sa uskutoční 
v termíne 12.- 14.02.2020. Súčasťou študij-
nej cesty je aj exkurzia na ekologickú farmu 
v Karlstettene (Rakúsko) a návšteva biopi-
vovaru v Norimbergu. 

 

18 Február 2020 

Ekonomika podniku a čerpanie 
finančných prostriedkov z PRV 
SR 2014 – 2020 

Termín a miesto konania : 18.02.2020, Pen-
zión BOCA, Dolná 52, Banská Bystrica  

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom 
NFOP z PRV SR 2014 – 2020 k zníženiu chy-
bovosti pri evidencii finančných prostried-
kov z PRV SR 2014 – 2020 a účtovaní polo-
žiek v súvislosti s realizáciou projektu.  

Pripravujeme 

RA NSRV SR pre Prešovský 
kraj 
Názov aktivity: Podpora inklúzie 
a zníženie rizika chudoby pro-
stredníctvom Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 - 2020 

Termín a miesto: február 2020, 
Prešov 

 

Názov aktivity: Stretnutie Tema-
tickej pracovnej skupiny LEA-
DER/CLLD pre MAS 
v Prešovskom kraji 

Termín a miesto: február 2020 

 

RA NSRV SR pre Košický 
kraj 
Názov aktivity: Obstarávanie to-
varov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 - 
2020 

Termín a miesto: február 2020 

 

Názov: Povinnosti prijímateľa pri 
implementácii projektu v rámci 
PRV SR 2014 - 2020 

Termín a miesto: február 2020 
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Verejné pripomienko-
vanie štúdie uskutoč-
niteľnosti „Rozvoj ri-
zikovej analýzy a im-
plementácia antifrau-
dového systému v 
agendových IS PPA" 

16. 01 .2020  

 
PPA sprístupňuje na ve-
rejné pripomienkovanie 
štúdiu uskutočniteľnosti 
„Rozvoj rizikovej ana-
lýzy a implementácia 
antifraudového systému 
v agendových IS PPA ", 
aby sa k tomuto doku-
mentu mohli vyjadriť 
všetky odborné organizá-
cie i ostatné subjekty, 
ktoré sa venujú informa-
tizácii a digitalizácii sys-
témov verejnej správy. 
Dôvodom pre vypraco-
vanie štúdie uskutočniteľ-
nosti je zámer PPA Roz-
voj rizikovej analýzy  
a implementácia an-
tifraudového systému  
v agendových IS PPA. 
 
Čítajte viac... 

 

Verejné pripomienko-
vanie štúdie uskutoč-
niteľnosti „Zvýšenie 
úrovne informačnej  
a kybernetickej bez-
pečnosti v prostredi 
PPA" 

16. 01 .2020  

 
Poľnohospodárska pla-
tobná agentúra sprístup-
ňuje na verejné pripo-
mienkovanie štúdiu us-
kutočniteľnosti „Zvýšenie 
úrovne informačnej  
a kybernetickej bezpeč-

nosti v prostredí PPA", 
aby sa k tomuto doku-
mentu mohli vyjadriť 
všetky odborné organizá-
cie i ostatné subjekty, 
ktoré sa venujú informa-
tizácii a digitalizácii sys-
témov verejnej správy. 
 
Čítajte viac... 

 

Výzva pre žiadateľov  
o zabezpečovanie čin-
ností v školskom pro-
grame pre školské ro-
ky 2020/2021 – 
2022/2023 - Školské 
ovocie a zelenina  
23. 12 .2019  

 

 „PPA oznamuje, že zve-
rejnila Výzvu pre žiadate-
ľov o zabezpečovanie čin-
ností v školskom progra-
me pre školské roky 
2020/2021 – 2022/2023  
a Príručku pre žiadateľov 
na schválenie žiadosti  
o poskytovanie pomoci 
na zabezpečovanie dodá-
vania mlieka, mliečnych 
výrobkov, ovocia, zeleni-
ny a výrobkov z nich, 
sprievodných vzdeláva-
cích opatrení a propagá-
cie v rámci Školského 
programu pre školské 
roky 2020/2021  
– 2022/2023, a na schvá-
lenie žiadosti o zmenu 
alebo o doplnenie schvá-
lenia“.  
Jedná sa o aktuálnu vý-
zvu, ktorá je otvorená do: 
31. 01. 2020. 
Danú informáciu nájdete 
v časti: PPA / Podpory / 
Organizácia trhu / Škol-
ské programy / Školské 
ovocie a zelenina a v čas-
ti: PPA/ Podpory / Aktu-
álne výzvy  
 
Čítajte viac... 

Výzva pre žiadateľov  
o zabezpečovanie čin-
ností v školskom pro-
grame pre školské ro-
ky 2020/2021 – 
2022/2023 - Školské 
mlieko  
23. 12 .2019  

 
 „PPA oznamuje, že zve-
rejnila Výzvu pre žiadate-
ľov o zabezpečovanie čin-
ností v školskom progra-
me pre školské roky 
2020/2021 – 2022/2023  
a Príručku pre žiadateľov 
na schválenie žiadosti  
o poskytovanie pomoci 
na zabezpečovanie dodá-
vania mlieka, mliečnych 
výrobkov, ovocia, zeleni-
ny a výrobkov z nich, 
sprievodných vzdeláva-
cích opatrení a propagá-
cie v rámci Školského 
programu pre školské 
roky 2020/2021  
– 2022/2023, a na schvá-
lenie žiadosti o zmenu 
alebo o doplnenie schvá-
lenia“.  
Jedná sa o aktuálnu vý-
zvu, ktorá je otvorená do: 
31. 01. 2020. 
Danú informáciu nájdete 
v časti: PPA / Podpory / 

Organizácia trhu / Škol-
ské programy / Školské 
mlieko a v časti: PPA/ 
Podpory / Aktuálne vý-
zvy 
 
Čítajte viac... 
 

Oznámenie pre žiada-
teľov AEKO - integro-
vaná produkcia 
(zelenina, jahody, ze-
miaky) a EKO - pesto-
vanie zeleniny, jahôd, 
liečivých, korenino-
vých a aromatických 
rastlín a zemiakov  

19. 12 .2019  

 
Na základe Usmernenia 
Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky zo 
dňa 19.11.2019 Pôdohos-
podárska platobná agen-
túra (ďalej len „platobná 
agentúra“) oznamuje žia-
dateľom, pre ktorých je 
rok 2019 piatym rokom 
záväzku a v roku 2020 
požiadajú o predĺženie 
záväzku, teda budú po-
kračovať v realizácií ope-
rácií AEKO - integrovaná 
produkcia (zelenina, ja-
hody, zemiaky) a EKO  
- pestovanie zeleniny, 
jahôd, liečivých, koreni-
nových a aromatických 
rastlín a zemiakov, že v 
roku 2020 môžu v rámci 
predĺženého záväzku po-
žiadať o platbu na plochu 
a to maximálne vo vý-
mere, na ktorej boli ope-
rácie realizované  
v niektorom roku počas  
5 ročného záväzku (2015 
– 2019).  
 
 
 
Čítajte viac... 

OZNAMY PPA 
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AKTUALITY MPRV SR 

Slovenská lesnícko -drevárska inšpekcia odhalila porušenia zákona v 
38 percentách kontrol
 

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (SLDI) zriadená koncom roku 2018 aktuál-
nym vedením agrorezortu na potieranie ilegálnej činnosti pri ťažbe dreva, jeho uvá-
dzaní na trh a pri uvádzaní výrobkov z dreva na trh, odhalila porušenie zákona o dre-
ve v 38 % kontrol.  

Africký mor ošípaných ohrozuje celé územie SR

Od júla 2019 sa na Slovensku vyskytlo 35 prípadov afrického moru ošípaných u diviačej 
zveri a 11 prípadov v chovoch domácich ošípaných. Vďaka zvoleným opatreniam sa 
podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. Situácia v zahraničí sa 
však rapídne zhoršuje a ohrozuje tým celé územie Slovenskej republiky. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nezaháľa a vykonáva preventívne opatrenia  
v podobe chladiarenských zariadení určených na uskladnenie ulovenej diviačej zveri. 
 

Slovenská PPA je najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dosiahla v roku 2019 najlepšie výsledky v 
celej svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. Ide pritom o 
najvyšší počet žiadateľov aj najvyššiu sumu od vzniku agentúry. To všetko PPA zvládla 
s najnižším podielom prevádzkových nákladov spomedzi platobných agentúr v celej 
Európskej únii. 
 

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky potvrdzuje vý-
skyt vtáčej chrípky na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. Nákaza bola 
diagnostikovaná v drobnochove hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Chovatelia musia 
byť obozretný a podozrivé prípady okamžite hlásiť veterinárnej správe. 

Dávame Vám do pozornosti dokument PRV SR 2014 - 2020 po 5. mo-
difikácii schválenej Európskou komisiou 21.10.2019 a Indikatívny 
harmonogram výziev PRV SR 2014 - 2020 na rok 2020.  
Dokument na stiahnutie:  
 PRV SR 2014 - 2020 (po 5. modifikácii schválenej Európskou 

komisiou 21.10.2019)  
 Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014 – 2020 na rok 

2020  

Dokumenty MPRV SR 
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Inšpirácie k inováciám  
Bzučanie inováciami  

Včelárstvo zohráva dôležitú úlohu v trvalo udržateľ-
nom rozvoji vidieckych oblastí. Vytvára pracovné 
miesta, poskytuje med a ďalšie včelárske výrobky a je 
nevyhnutné pre opeľovanie. Niekoľko inovatívnych 
projektov vyvíja nástroje a postupy na zvládanie stre-
sových faktorov, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú zdravie 
včiel, ako sú choroby, paraziti a včelí predátori. Hľada-
jú tiež riešenia hrozieb pre včelstvá vyplývajúce z kli-
matických zmien. 

 

Mapovanie a odchyt sršňa ázijského v severnom Por-
tugalsku 

 

Vespa velutina alebo sršeň ázijský spôsobuje množstvo 
škôd včelstvám v Španielsku, Francúzsku, Portugalsku 
a ďalších európskych krajinách, ktorých počet sa neu-
stále zvyšuje. 2 Táto osa loví včely a predstavuje ohro-
zenie včelích kolónií, pretože závažne ovplyvňuje ich 
produkciu medu a úlohu opeľovača. 

S cieľom podpory včelárov a minimalizovania strát vy-
víja portugalská operačná skupina geopriestorové ma-
py, ktoré ukazujú rozmiestnenie hniezd Vespa velutina 
na severe Portugalsko s uvedením miest, v ktorých je 
možné očakávať inváziu ôs. Tieto mapy umožňujú 
identifikovať najlepšie miesta pre inštalovanie selektív-
nych lapačov na chytanie osích kráľovien a pracovní-
kov. Vypočítajú tiež najvhodnejšie oblasti “včelieho 
usídlenia” – pre presun včiel do horských oblastí, kde 

ich osy nenapadnú, ale kde majú včely stále ľahký prí-
stup ku kvetom a kríkom. Koordinátor projektu José 
Aranha: “Pre včelárov budú zriadené dve webové 
stránky s prístupom do všetkých máp a k ďalším po-
trebným informáciám. V súčasnosti optimalizujeme 
nové modely výskytu ôs a testujeme metodiku na sle-
dovanie ôs a ich hniezd prostredníctvom leteckých 
snímok zhotovených dronmi.” “V mesačných interva-
loch sa stretávame s včalármi, ktorí umiestňujú, moni-
torujú a testujú pasce,” hovorí José. “Poskytujú nám 
cenné informácie o začiatku životného cyklu a intenzi-
te osích útokov. Vieme, že úplne odstrániť osy nie je 
možné, ale môžeme znížiť ich prítomnosť v oblastiach, 
ktoré už napadli. Snažíme sa zabezpečiť pravidelnú 
činnosť našich včiel, opeľovanie v ovocných sadoch a 
rastlinných ekosystémoch a ekonomickú udržateľnosť 
nášho včelárstva.” 

 

 

  

 

 

Operačné skupiny vyvíjajú riešenia pre  
trvalo udržateľné včelárstvo 
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