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24. September 
2020 
Online konferencia pre MAS 
- strednodobé hodnotenie 
stratégie CLLD  
 

Národná sieť rozvoja vidieka 
SR pozýva regionálnych ko-
ordinátorov NSRV SR a zá-
stupcov miestnych akčných 
skupín na online konferen-
ciu, ktorej hlavnou témou 
bude strednodobé hodnote-
nie stratégií CLLD. 

Termín konania: 24. 09. 
2020, prostredníctvom plat-
formy ZOOM. 

Online konferencia je určená 
zástupcom Riadiaceho orgá-
nu MPRV SR, PPA, CJ NSRV 
SR a RA NSRV SR, ktorí bu-
dú priamy prenos premie-
tať zástupcom miestnych 
akčných sku-
pín zúčastnených na seminá-
roch v jednotlivých krajoch.  

 

(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

 
24. September 
2020 
Seminár pre MAS - Stredno-
dobé hodnotenie stratégie 
CLLD - BA kraj  
(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

 

 

24. September 
2020 
Informačný seminár MAS – 
strednodobé hodnotenie 
stratégie CLLD - TT kraj  
(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

24. September 
2020 
Informačný seminár MAS – 
strednodobé hodnotenie 
stratégie CLLD - NR kraj  
(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

24. September 
Informačný seminár MAS – 
strednodobé hodnotenie 
stratégie CLLD - TN kraj  
(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

24. September 
2020 
Seminár pre MAS - Stredno-
dobé hodnotenie stratégie 
CLLD - ZA kraj  
(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

 

 

 

24. September 
2020 
Strednodobé hodnotenie 
stratégie CLLD pre zástup-
cov MAS Banskobystrického 
kraja  
(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

24. September 
2020 
Strednodobé hodnotenie 
stratégie CLLD pre zástup-
cov MAS Košického kraja  
(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

01. Október 
2020 
Informačný seminár na té-
mu Predaj z dvora-ako na to 

(Pozvánka na stiahnutie ) 

 

24. September 
2020 
Pozvánka na konferenciu 
"Vízia ekologickej poľnohos-
podárskej výroby (EPV) v 
novej SPP" 

(Pozvánka na stiahnutie ) 
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AKTUALITY MPRV SR  
Ján Mičovský otvoril výstavu Lesy  
a biodiverzita vo Zvolene  

04. september 2020  

Pri príležitosti 14. ročníka Lesníckych dní otvoril 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ján Mičovský výstavu Lesy a biodiverzita s podti-
tulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili“. Výstava 
je sprístupnená verejnosti od 5. septembra – 18. 
októbra 2020 v Lesníckom a drevárskom múzeu 
vo Zvolene.  
 
 
Čítajte ďalej.... 
 

Štartuje VIII. ročník HOVORME O JEDLE 

14. september 2020  

Od 16. septembra 2020 do 16. októbra 2020 majú žiaci a učitelia zo základných 
škôl na Slovensku možnosť zapojiť sa do VIII. ročníka projektu HOVORME  
O JEDLE. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská poľno-
hospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách 
n.o., ako organizátori projektu, vychádzajú školám v ústrety a realizáciu jednotli-
vých aktivít k HOVORME O JEDLE umožňujú v predĺženom mesačnom termíne. 
Vyvrcholenie školských aktivít sa spája s termínom 16. október 2020, kedy si pri-
pomíname Svetový deň potravín.  
 

Výročná správa o ochrane záujmov Európskej komisie a boji proti podvodom 

14. september  2020 
 
Začiatkom septembra 2020 (3. 9.) zverejnila Európska komisia 31. výročnú správu 
o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 
(tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade  
s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

 

Výberové konanie na šéfa Národného lesníckeho centra 

10. september 2020  

V stredu (9. 9. 2020) sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu ge-
nerálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra (NLC). Podmienky na postup do 
druhého kola splnili dvaja uchádzači. Ešte tento mesiac sa rozhodne, kto bude 
viesť príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).  

 

 

Prípad utrateného koňa Chansona si vyžiadal personálne dôsledky 

04. september 2020 
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa po návrate z Ne-
mecka z neformálneho stretnutia ministrov AGRIFISH osobne zaujímal o prípade 
koňa Chansona v Dolnom Hričove, ktorý bol utratený v piatok 28. augusta 2020.  

„Čelíme obrovskej novej výzve, aby sme lesy spravovali oveľa lepšie. Som 
presvedčený, že prírode blízke hospodárenie v lesoch je tá správna cesta,, 
uviedol minister Ján Mičovský.  

https://www.mpsr.sk/jan-micovsky-otvoril-vystavu-lesy-a-biodiverzita-vo-zvolene/52---15835/
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https://www.mpsr.sk/vyberove-konanie-na-sefa-narodneho-lesnickeho-centra/52---15845/
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AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie 

Na Slovensku chováme viac dojčiacich 
kráv 

03. september 2020  

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) schva-
ľuje žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na 
dobytčie jednotky pre vybrané kategórie hospo-
dárskych zvierat. Predmetom týchto žiadostí je 
platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a 
kozy nad 12 mesiacov. PPA schválila 2 475 žiadostí 
v sume 3 604 519,41 EUR z 2 496 žiadostí.  
 
Čítajte ďalej.... 
 

Na neformálnom stretnutí Rady ministrov AGRIFISH zastupoval Slovensko 
Ján Mičovský 

02. september 2020  

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa zúčastnil neformál-
neho stretnutia ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo– AGRI-
FISH. Témou dvojdňového stretnutia boli poučenia z krízy COVID-19, posilnenie 
odolnosti potravinového dodávateľského reťazca, označovanie pôvodu a dobrých 
životných podmienok zvierat a ochrana zvierat počas transportu.  
 
 

Mičovský navštívil zeleninárov na Žitnom Ostrove 

28. august 2020 
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský sa zú-
častnil neformálneho zasadnutia Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné 
hospodárstvo - AGRIFISH. Témou bolo poučenie z krízy COVID-19, potraviny  
a dobré životné podmienky zvierat.  
 

Vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zúčastnilo 
na búrlivej debate na východe Slovenska 

25.  august 2020  

Iniciatíva poľnohospodárov Gyňov pripravila v obci Valaliky stretnutie s minis-
trom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským, štátnym tajom-
níkom MPRV SR Martinom Feckom a ďalšími odborníkmi v oblasti pôdohospo-
dárstva. Témami diskusií boli vývoj slovenského poľnohospodárstva a riešenie 
súčasných problémov v danej problematike.  
 

Od septembra budú pozemkové spoločenstvá komunikovať so štátom elektro-
nicky 

24. august 2020 
 
Zostáva už iba týždeň do spustenia ďalšej etapy aktivácie elektronických schránok 
právnických osôb, zapísaných v inom, ako v Obchodnom registri SR. Tretia fáza 
elektronickej komunikácie so štátom sa bude týkať pozemkových spoločenstiev, 
ktoré budú mať aktivované schránky.  

https://www.mpsr.sk/na-slovensku-chovame-viac-dojciacich-krav/52---15825/
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OZNAMY PPA  
Výzva na predklada-
nie žiadostí o podpo-
ru na propagáciu  
v členskom štáte pre 
vinársky rok 
2020/2021 

11. 09. 2020 

Oznam pre žiadateľov  
o zverejnení Výzvy na 
predkladanie žiadostí 
o podporu na propagáciu 
v členskom štáte pre vi-
nársky rok 2020/2021. 
Podrobné informácie ná-
jdete TU.  

 

Výzva na predklada-
nie žiadostí o podpo-
ru na investície pre 
vinársky rok 
2020/2021 
11. 09. 2020 

Oznam pre žiadateľov  
o zverejnení Výzvy na 
predkladanie žiadostí 
o podporu na investície 
pre vinársky rok 
2020/2021. 

Podrobné informácie  
nájdete TU.  

 

Výzva na predklada-
nie žiadostí o podpo-
ru na propagáciu  
v treťom štáte pre  
vinársky rok 
2020/2021 

11. 09. 2020 

Oznam pre žiadateľov  
o zverejnení Výzvy na 
predkladanie žiadostí 
o podporu na propagáciu 
v treťom štáte pre vinár-
sky rok 2020/2021.  

Podrobné informácie  
nájdete TU.  

 

Výzva na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na  
zabezpečenie účasti 
chovateľov a pestova-
teľov v znení dodatku 
č. 1 
10. 09. 2020 

V zmysle aktualizácie Ka-
lendára veľtrhov a výstav 
2020 v znení Dodatku  
č. 2 zverejneného dňa 
04.09.2020 vo Vestníku 
Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky sa 
vo Výzve na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie do-
tácie na zabezpečenie 
účasti chovateľov 
a pestovateľov na výsta-
vách v časti „Dotácia sa  

vzťahuje na nasledovné 
výstavy“ upravila 

a doplnila o výsta-
vu GASTRA&KULINÁRI
A – expozícia ŽV, Nitra 
s termínom konania od 
04. – 07. novembra 
2020.  

Podrobné informácie  
nájdete TU.  

 

Oznámenie pre opráv-
nených žiadateľov  
v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí 
o poskytnutie mini-
málnej pomoci na  
poskytnutie dotácie 
na účasť spracovateľa 
na výstave 
10. 09. 2020 

V zmysle aktualizácie Ka-
lendára veľtrhov a výstav 
2020 v znení Dodatku  
č. 2 zverejneného dňa 
04.09.2020 vo Vestníku 
Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 
sa mení termín konania 
výstavy GASTRA & KU-
LINÁRIA s miestom ko-
nania Nitra z pôvodného 
termínu od 11.11.2020 – 
14.11.2020 na termín 
04.11.2020 – 07.11.2020.  
 
Čítajte viac... 

 

Výzva na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na  
úhradu trhovej hodno-
ty hospodárskych 
zvierat v dôsledku  
nariadených veteri-
nárnych opatrení 
09. 09. 2020 

Oznam o zverejnení  
Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie do-
tácie 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 
choroby Brucelóza. 
Výzva je otvorená od 09. 
09. 2020 do 09. 10. 2020  

Čítajte viac... 

 

Aktualizácia č. 1 výzvy 
č. 49/PRV/2020 
07. 09. 2020 

Aktualizácia č. 1 Výzvy  
č. 49/PRV/2020 pre opat-
renie 21 - Výnimočná do-
časná podpora pre po-
ľnohospodárov a MSP, 
ktorí sú obzvlášť zasiah-
nutí krízou v dôsledku 
ochorenia COVID-19. 
Podrobné informácie  
nájdete TU.  

https://www.apa.sk/propagacia-v-clenskom-state/vzva-na-predkladanie-iadost-o-podporu-na-propagciu-v-lenskom-tte-pre-vinrsky-rok-2020-2021/10205
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https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-hradu-trhovej-hodnoty-hospodrskych-zvierat-v-dsledku-nariadench-veterinrnych-opatren/10196
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OZNAMY PPA - pokračovanie 
Oznámenie o novej 
vrstve svahovitosti  
v GSAA 
04. 09. 2020 

Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka 
SR dáva do pozornosti 
žiadateľom o priame pod-
pory novú vrstvu svaho-
vitosti. Údaje vstúpia do 
platnosti 1.1.2021.  

Čítajte viac... 

 

Oznámenie k podpo-
rnému opatreniu na 
plnenie mimopro-
dukčných funkcií 

lesov 
03. 09. 2020 

V rámci podporného 
opatrenia minimálnej po-
moci na poskytnutie pod-
pory v lesnom hospodár-
stve na plnenie mi-
moprodučných funkcií 
lesov v zmysle schémy 
minimálnej pomoci na 
poskytovanie podpory  
v lesnom hospodárstve na 
plnenie mimoprodukč-
ných funkcií lesov v znení 
Dodatku č. 1 č. DM-
12/2017 bolo vyplatených 
174 žiadateľov.  

Čítajte viac... 

 

Komunikácia PPA  
s verejnosťou 
02. 09. 2020 

Z dôvodu zvyšovania 
transparentnosti PPA 

a zachovania auditnej sto-
py si Vás dovoľujeme po-
žiadať, aby ste pri komu-
nikácii s PPA využívali 
prioritne elektronické 
a poštové služby.  

Čítajte viac... 

 

Prehľad podpôr  
administrovaných 
PPA v roku 2020 

28. 08. 2020 

Prehľad administrova-
ných podpôr v roku 
2020, stav ich adminis-
trovania a čerpania a ak-
tuálne odporúčanie pre 
žiadateľov nájdete TU.  

Oznámenie pre  
žiadateľov OPRH 2014
-2020  

27. 08. 2020 

Dňa 27.8.2020 bola aktua-
lizovaná voľná časť indi-
katívnych alokácií v rám-
ci programu OPRH 2014-
2020, týkajúca sa alokácií 
na dopytovo orientované 
projekty.   

 

Oznámenie pre žiada-
teľov OPRH 2014 -

2020  

27. 08. 2020 

Dňa 27.8.2020 bola aktua-
lizovaná voľná časť indi-
katívnych alokácií v rám-
ci programu OPRH 2014-
2020, týkajúca sa alokácií 
na projekty technickej 

pomoci a národných pro-
jektov.  

 

Oznámenie o zverej-
není Výzvy č. 49/
PRV/2020 - Výnimoč-
ná dočasná podpora 
pre spracovateľské 
MSP, ktoré sú  
obzvlášť zasiahnuté 
krízou v dôsledku 
ochorenia COVID -19 
24. 08. 2020 

Oznámenie o zverejnení 
výzvy č. 49/PRV/2020 na 
predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný prí-
spevok (ďalej len 
„ŽoNFP“) z Programu 
rozvoja vidieka Sloven-
skej republiky 2014 – 
2020 pre opatrenie: 21 - 
Výnimočná dočasná pod-
pora pre poľnohospodá-
rov a MSP, ktorí sú ob-
zvlášť zasiahnutí krízou v 
dôsledku ochorenia CO-
VID-19.  

Čítajte viac... 

 

Oznam týkajúci sa 
vzoru dokumentácie  
k poskytovaným pora-
denských službám, 
ktoré sú podporené  
z podopatrenia 2.1 
Programu rozvoja vi-
dieka SR 2014-2020 
(predovšetkým ozna-
čenie a použitie loga 

na dokumentácii) 
24. 08. 2020 

V záujme zjednodušenia 
implementácie podopat-
renia 2.1 Programu roz-
voja vidieka SR 2014 – 
2020 a v nadväznosti na 
ustanovenia kapitoly 13 
ods. 3 Príručky pre prijí-
mateľa nenávratného fi-
nančného príspevku  
z Programu rozvoja vi-
dieka SR 2014 – 2020 
PPA zverejňuje vzor do-
kumentácie k poskytova-
ným poradenských služ-
bám.  
 
Čítajte viac... 

 

Usmernenie č. 4  
Riadiaceho orgánu 
pre Program rozvoja 
vidieka SR 2014 – 
2020 k strednodobé-
mu hodnoteniu  
stratégie miestneho 
rozvoja vedeného  
komunitou 
20. 08. 2020 

Čítajte viac... 

 

Systém riadenia CLLD 
(LEADER a komunitný 
rozvoj) pre programo-
vé obdobie 2014 – 
2020, verzia 1.10 
20. 08. 2020 

Čítajte viac... 
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19. September 

Hlavným cieľom predkladaného 
projektu žiadateľa ALFA BIO, 
s.r.o. je zvýšenie konkurencie-
schopnosti podniku.  

Tento cieľ chce žiadateľ dosiahnuť 
prostredníctvom modernizácie 
balenia tofu, obstaraním moder-
nej technologickej linky na auto-
matizáciu balenia a injektáž tofu, 
rozšírenia kapacity spracovania 
tofu a to, investíciou do  udiaren-
ského zariadenia, udiarenských 
vozíkov a roštov, vozíkov na TO-
FU lahôdkových a pasterizačných 
vozíkov, zvýšenia kvality spraco-
vania hotových produktov náku-
pom zariadenia na orientáciu 
sójových nátierok v črievku, s ná-
slednou modernou a kvalitnou 
potlačou dátumov spotreby lase-
rovou tlačiarňou, kontroly hmot-
nosti zabalených výrobkov, inves-
tíciou do kontrolných váh a soft-
vérového vybavenia.  

Z dôvodu rozšírenia výroby je po-
trebný nákup zariadenia na steri-
lizáciu a pasterizáciu zabalených 
produktov. Cieľom projektu je aj 
navýšenie kapacít skladovacích 
priestorov vybudovaním prístav-
by chladeného skladu a s ním sú-
visiacich investícií ako sú paletové 
regály na uskladnenie a nerezové 
paletizačné vozíky . Vybudova-
ním vzduchotechniky a klimatizá-
cie vo výrobnej hale, sa docieli 
lepšia celková hygiena a zlepší sa 
pracovné prostredie v samotnej 
výrobe pre výrobných pracovní-
kov. Na zabezpečenie výroby, 
kvality a hygieny výrobných za-
riadení poslúži investícia na ná-
kup vysokotlakových čistiacich 
zariadení, parného čističa a sušič-
ky pracovného oblečenia. Vysávač 
k baliacej linke zvýši kvalitu bale-
nia tofu .   

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Viac o projekte nájdete tu  

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

Alfa bio 
s. r. o.  
Výstavba a modernizácia 
objektov výroby spoločnosti 
alfa bio s.r.o. 
 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.2 / Oblasť 4B. Konzervá-
renský priemysel a mrazia-
renský priemysel vrátane 
výroby termosterilizovaných 
pokrmov, hotových jedál, 
omáčok, dojčenských výživ, 
pretlakov, kečupov, džemov 
a lekvárov a priemysel výro-
by korenín  
 

Miesto: Kremnička 71, 974 
05 Banská Bystrica 

 

Žiadateľ:  Alfa Bio s.r.o. 
 

Schválená výška príspevku 
z PRV SR 2014  -  2020 :   
590 815, 23 € Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: Alfa Bio s.r.o. 
Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: Alfa Bio s.r.o. 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1755
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