
Zber a šírenie informácií 

Dotazník pre potravinárov 

Potravinári pozor! Dňom 22. augusta 2019 je na adrese: https://rezort-nppc.sk/
potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu komplexnej 
informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike, 
ktorý pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravi-
nárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí pripravilo Ná-
rodné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie 
potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slo-
venskej republike. 

Tvorba komplexnej informačnej databázy bude ukončená k 30. septembru 
2019, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie. 
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NSRV SR vyjadruje svoje poďakovanie všetkým účastníkom našej tohtoročnej 
expozície na 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej 

výstave Agrokomplex za vytvorenie jedinečnej atmosféry.  
 

Rovnako ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu a vyjadrenie podnetov do budúc-
nosti. Na Vašom názore nám záleží. 

Tím NSRV SR 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=14635
http://https/rezort-nppc.sk/potravinari
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78


 

AKTUALITY MPRV SR 
 

 

Matečná: Sme pripravení blokovať obchodnú dohodu s krajinami Južnej Ameriky 

28 August 2019 

 

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
(SNS) je pripravená na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov 
blokovať uzatvorenie obchodnej dohody s krajinami Južnej Ameriky 
(Mercosur). Dôvodom sú potravinové škandály v minulosti, nízke 
štandardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, ale najmä devasto-
vanie Amazonského pralesa. 
 

Cestujte do obchodu na bicykli, je to zdravšie a ekologickejšie 

27 August 2019 

 

Motivovať ľudí, aby za nákupmi cestovali na bicykloch, to je cieľom celoslovenskej kampane s názvom „Na bicykli do 
obchodu.“ Agrorezort pripomína, že viac ako polovica nákupov potravín sa dá odviezť na bicykli. Spotrebitelia tak majú 
možnosť nielen urobiť niečo pre svoje zdravie, ale tiež šetriť životné prostredie aj parkovacie miesta. 

 

Ministerka Matečná: Začína éra sceľovania pôdy 

21 August 2019 

 

Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vyko-
nanie pozemkových úprav v SR, ktorý dnes schválila vláda. Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú 
celého Slovenska. Končí tak extrémna rozdrobenosť pôdy, ktorá sťažuje život občanom, firmám, obciam i štátu. 
 

 

Agrorezort strojnásobí podporu na prezentáciu slovenských potravinárov 

20 August 2019 

 

Agrorezort strojnásobí podporu na prezentáciu slovenských potravinárov na prestížnych výstavách doma aj v zahraničí. 
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvu na preplatenie nákladov na cestovné, ubytovanie, prenájom 
či postavenie stánku. Agrorezort zvýšil medziročne objem alokovaných prostriedkov až trojnásobne, na 795 000 eur. 

 

Mimoriadne opatrenia pre poľovníkov v okrese Trebišov 

19 August 2019 

 

Užívateľom vybraných poľovných revírov v okrese Trebišov, v ktorých bol potvrdený výskyt afrického moru ošípaných 
alebo v revíri bezprostredne ohrozenom, sa ukladajú prísne mimoriadne opatrenia. 

Podujatia MPRV SR 

 

Príďte si odpočinúť do prekrásnej prírody Bielych 
Karpát v zámočku Antostál. Pôvodne poľovnícky zá-
moček sa nachádza v malebnom prostredí ukrytý 
uprostred lesa obklopený krásnym parkom. Nádherná 
príroda vám zaručene zabezpečí, že zabudnete na 
zhon a stres, ktorý ste nechali doma. A ak k tomu vše-
tkému máte radi aj dobré jedlo a víno, ste na dobrom 
mieste. 

 

Ponuka pobytov (jpg, 158.44 Kb, 32x) 

 

 

 

Pobyt v zámočku ANTOSTÁL s gastronomickým zá-
žitkom 

OZNAMY CLLD 

 

 

RO pre IROP zverejnil Výzvu na prekladanie ŽoNFP 
na financovanie prevádzkových nákladov MAS spo-
jených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, 
kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51 

 

 

Výzva na prekladanie ŽoNFP na financovanie pre-
vádzkových nákladov MAS spojených s riadením 
uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-

PO5-SC511-2019-51 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14642
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14634
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14629
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14625
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14619
http://www.mpsr.sk/sk/download.php?fID=18072
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18075
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18075
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18075
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18075
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=18075
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2007
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2007
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2007
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2007


OZNAMY PPA 

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské mlieko pre škol-
ské roky 2019/2020 až 2022/2023 

28 August 2019 

PPA zverejnila zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské mlieko pre 
školské roky 2019/2020 až 2022/2023. 

Čítajte viac.... 

 
 

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ovocie a zelenina 
pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023 

28 August 2019 

PPA zverejnila zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ovocie a zeleni-
na pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023. 

Čítajte viac.... 

 

 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020 

27 August 2019 

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre 
šk. rok 2018/2019 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské 
ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2018/2019. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená 
do: 30. 09. 2018. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Školské programy / Školské 
mlieko a Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Aktuálne výzvy. 

Čítajte viac.... 

 

 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020 

27 August 2019 

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre 
šk. rok 2018/2019 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské 
ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2018/2019. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená 
do: 30. 09. 2018. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Školské programy / Školské 
ovocie a zelenina a Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Aktuálne výzvy. 

Čítajte viac.... 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach 
(ZELENÁ NAFTA 2019+) 

19 August 2019 

PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo 
forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+) v zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. o poskyt-
nutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe a na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo for-
me úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenč-
ným číslom SA. 54664. 

Čítajte viac.... 

https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-zoznamu-schvalenych-ziadatelov-v-ramci-opatrenia-skolske-programy-cast-skolske-mlieko-pre-skolske-roky-2019-2020-az-2022-2023/9330
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-zoznamu-schvalenych-ziadatelov-v-ramci-opatrenia-skolske-programy-cast-skolske-mlieko-pre-skolske-roky-2019-2020-az-2022-2023/9330
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-zoznamu-schvalenych-ziadatelov-v-ramci-opatrenia-skolske-programy-cast-skolske-mlieko-pre-skolske-roky-2019-2020-az-2022-2023/9330
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-zoznamu-schvalenych-ziadatelov-v-ramci-opatrenia-skolske-programy-cast-skolske-ovocie-a-zelenina-pre-skolske-roky-2019-2020-az-2022-2023/9329
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-zoznamu-schvalenych-ziadatelov-v-ramci-opatrenia-skolske-programy-cast-skolske-ovocie-a-zelenina-pre-skolske-roky-2019-2020-az-2022-2023/9329
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-zoznamu-schvalenych-ziadatelov-v-ramci-opatrenia-skolske-programy-cast-skolske-ovocie-a-zelenina-pre-skolske-roky-2019-2020-az-2022-2023/9329
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-zoznamu-schvalenych-ziadatelov-v-ramci-opatrenia-skolske-programy-cast-skolske-ovocie-a-zelenina-pre-skolske-roky-2019-2020-az-2022-2023/9329
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9321
https://www.apa.sk/skolske-mlieko/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9321
https://www.apa.sk/skolske-mlieko/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9321
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9321
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9320
https://www.apa.sk/skolske-ovocie-a-zelenina/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9320
https://www.apa.sk/skolske-ovocie-a-zelenina/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9320
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-uchadzacov-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-maximalnej-vysky-pomoci-pre-sk-rok-2019-2020/9320
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-statnej-pomoci-vo-forme-ulav-na-environmentalnych-daniach-zelena-nafta-2019/9304
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-statnej-pomoci-vo-forme-ulav-na-environmentalnych-daniach-zelena-nafta-2019/9304
https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-statnej-pomoci-vo-forme-ulav-na-environmentalnych-daniach-zelena-nafta-2019/9304


 

Možnosti financovania prostredníctvom  
programu Horizont 2020  

Horizont 2020 je najväčším zdrojom verejného financovania výskumu a inovácií z Európskej 
komisie. V rámci programu je pre obdobie 2014-2020 v pilieri Spoločenské výzvy pre druhú te-
matickú oblasť  „Potravinová dostatočnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum 
v oblasti morského, námorného a vnútrozemského vodného hospodárstva a bioekonómia“ rozpo-
čet približne 3,7 mld. eur. Pomocou tejto tematickej oblasti sa Horizont 2020 snaží nájsť riešenie 
problémov, ktorým poľnohospodári a lesníci v súčasnosti čelia. Podporuje projekty, v ktorých 
výskumníci a podnikatelia spoločne hľadajú riešenia, zdieľajúc poznatky a vytvárajúc výsledky, 
ktoré je vhodné uviesť do praxe. Projekty sú aktívne podporované sieťou Európskych inovačných 
partnerstiev „Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť“ (EIP AGRI). Výzvy z Horizontu 
2020 sú určené všetkým organizáciám a jednotlivcom, vrátane žiadateľov mimo EÚ. Za účelom 
rastu inovácií pôsobí program Horizont 2020 v rôznych oblastiach. Z tohto dôvodu sa relevant-
né oblasti poľnohospodárstva vyskytujú aj v iných častiach programu Horizont 2020, ako  
aj v spomínanej druhej tematickej oblasti. 

Pracovný program 2018-2020  
V tomto najnovšom pracovnom programe sú pre trojročné obdobie k dispozícii pre druhú tema-
tickú oblasť prostriedky vo výške 1,3 mld. eur, z ktorých približne 1 mld. eur je určená pre poľno-
hospodárstvo, potravinárstvo a vidiecke oblasti a 500 mil. eur pre projekty zapájajúce viacerých 
aktérov.  
 

Výskumné projekty zapájajúce viacerých aktérov  
Pracovný program 2018-2020 Horizontu 2020 investuje 500 mil. eur do viac ako 80 projektov 
zapájajúcich viacerých aktérov vyberaných z viac ako 30 tém v rámci prístupu združujúceho 
viacerých aktérov.  
 

Tematické skupiny – sumarizácia znalostí pre prax 

Tematické siete sú osobitným typom projektu zapájajúceho viacerých aktérov. Zhromažďujú  
a rozvíjajú existujúce vedecké poznatky a osvedčené postupy, ktoré sú blízko zavedenia do praxe, 
ale ešte nie sú pripravené na implementáciu poľnohospodármi a lesníkmi. Konkrétne témy pro-
jektov vyberajú partneri projektu so zameraním na potreby identifikované poľnohospodármi, 
lesníkmi alebo poľnohospodárskymi podnikmi. 

 

Trvalo udržateľná potravinová bezpečnosť  
Výzva na trvalo udržateľnú potravinovú bezpečnosť venuje v priebehu troch rokov 685 miliónov 
EUR pre hľadanie riešení v oblasti rozumnejšieho využívania našich zdrojov a udržateľnejšieho 
zásobovania ľudí, vrátane 173 miliónov EUR v roku 2020. 

Viac informácií v slovenskom jazyku nájdete tu... 

Celú brožúru v anglic-
kom jazyku nájdete tu.  

Výzvy 2020 

Financovanie poľnohospodárstva a lesníctva prostredníctvom Horizontu 
2020 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2008
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_horizon_2020_calls_2020_2019_en_web.pdf.pdf


Výsledky súťaže najkrajšia  
fotografia z územia MAS 2019 

Počas výstavy Agrokomplex 2019 v Nitre sa konalo slávnostné vyhlasovanie výsledkov  
9. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019“ za účasti podpredsedníčky 
vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriely Matečnej, generál-
neho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva 
SR Ing. Jaroslava Gudábu a manažérky NSRV SR a riaditeľky Agentúry pre rozvoj vidie-
ka Ing. Lenky Mikulovej.  
Do súťaže sa zapojilo a týmto spôsobom spropagovalo a zviditeľnilo život  a dianie 
v regióne 41 MAS z celého Slovenska s 225 originálnymi fotografiami, ktoré boli zaradené 
do siedmych kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše 
naj, Život v našej MAS a Naše kroje. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť 
prostredníctvom internetového hlasovania vo forme „lajkov“ na facebookovom profile 
NSRV SR, ktoré prebiehalo od 16. júna do 15. júla 2019.  

Hlasovanie za absolútneho víťaza prebiehalo priamo na výstave formou vhadzovania 
korkových zátok do nádob umiestnených pod každou finálnou fotografiou.  
 

 

Absolútnym víťazom sa stala fotografia s názvom „Vlk“, ktorú do 
súťaže prihlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z..  

Víťazovi srdečne blahoželáme! 

 

 

Zo súťaže bola vytvorená publikácia, ktorá obsahovala všetky zapojené foto-
grafie aj s komentármi autorov. Brožúru nájdete tu. 

Víťazi v jednotlivých  kategóriách  

http://www.nsrv.sk/download.php?2682

