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ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ 

 
V mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR si Vás požiadať o vyplnenie ano-
nymného dotazníka zameraného na podporu 
riadenia rizika v poľnohospodárstve. Výsledky 
tohto dotazníkového prieskumu budú využité 
pri príprave Strategického plánu Spoločnej po-
ľnohospodárskej politiky 2021-2027. Vyplnenie 
dotazníka Vám zaberie odhadom 7 minút. 
 
Ďakujeme za Váš drahocenný čas. 
 

 

DOTAZNÍK 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEz6WliJalxsFyv0FDj0I9KFP9_7nuiItjURMjfhu-E_qvKQ/viewform?usp=sf_link


OZNAMY NSRV SR 
Oznamujeme Vám, že vzhľadom na vzniknutú 
situáciu a rastúci počet nakazených vysko in-
fekčeným korona vírusom, rešpektujeme vy-
hlásenie krajského hygienika na obmedzenie 
spoločných podujatí boli aktivity NSRV SR pre-
sunuté na obdobie, kedy bude priaznivejšia si-
tuácia a nedôjde k ohrozeniu účastníkov na 
zdraví. 

 
O realizovaní školenia 
v náhradnom termíne Vás budeme 
včas informovať. 

 
 

Vzhľadom na vývoj situácie a bezpečnostné 
opatrenia si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa 
na nás obracali prostredníctvom e-mailu alebo 
telefonicky na mobilných číslach, ktoré nájdete 

tu:  
 

Kontakty    
  

Centrálna jednotka NSRV SR    
Regionálne antény NSRV SR 

Kontakt NSRV SR prostredníctvom  

e-mailu alebo mobilu 

KALENDÁR ZRUŠE-
NÝCH A PRESUNU-

TÝCH UDALOSTÍ 
NSRV SR  

NÁJDETE TU:  

  
KALENDÁR 

NSRV SR 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=58
http://nsrv.sk/?pl=28
http://nsrv.sk/?pl=28
http://nsrv.sk/?pl=3
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2118
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2118
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=58
acer
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OZNAMY PPA  
Opatrenia PPA na zabráne-
nie šírenia vírusu Covid - 19 
13. 03. 2020  
 
Nadväzne na opatrenia na za-
bránenie šírenia vírusu Covid – 
19 prijaté Ústredným krízovým 
štábom SR do 13.3.2020 a v zá-
ujme ochrany verejného zdravia 
zaviedla PPA prevádzkové opat-
renia. V tejto súvislosti informu-
jeme: 
 
1. Počnúc dnešným dňom, t.j. 
13.3.2020 nie je dovolený vstup 
nepovolaných osôb na všetky 
pracoviská organizácie. Žiadame 
žiadateľov, aby na zasielanie pa-
pierových dokumentov využí-
vali výlučne formu poštových 
zásielok a ďalšiu komunikáciu  
s PPA realizovali výlučne diš-
tančne (elektronicky, poštou a v 
nevyhnutných prípadoch telefo-
nicky). 
 
2. Do 31.3.2019 je pozastavený 
výkon fyzických kontrol na 
mieste a finančných kontrol na 
mieste. 
3. V dňoch 16.-.17.3.2020 nebu-
dú zamestnanci PPA k dispozícii 
z dôvodu čerpania študijného/
pracovného voľna. 
 
4. Dňa 18.3.2020 pracovisko PPA 
na Hraničnej 12 v Bratislave ne-
bude dostupné z dôvodu dezin-
fekcie. 
 
5. Dňa 19.3.2020 nebudú do-
stupné RP Dunajská Streda, Ko-
márno, Nitra, Nové Zámky, Tr-
nava, Levice z dôvodu dezinfek-
cie 
 
6. Dňa 20.3.2020 nebudú do-
stupné RP Trenčín, Žilina, Dol-
ný Kubín, Zvolen, Poprad, Pre-
šov z dôvodu dezinfekcie 
 
 
 
 

Opatrenia v priestoroch 
PPA v súvislosti so šírením 
vírusu COVID – 19 
10. 03. 2020  
 
V záujme bezpečnosti zamest-
nancov a žiadateľov PPA súvisia-
cou so šírením vírusu COVID – 
19 organizácia zavádza nasle-
dovné opatrenia:  
 
1. Žiadame žiadateľov, aby na 
zasielanie papierových doku-
mentov v maximálnej možnej 
miere využívali formu pošto-
vých zásielok a ďalšiu komuni-
káciu s PPA obmedzili na elek-
tronickú formu. 
 
2. V prípade, ak je potrebná náv-
števa niektorého z pracovísk 
PPA žiadame dodržiavať nasle-
dovné hygienické pravidlá: 
 
• Nenavštevujte organizáciu pri 
podozrení na ochorenie 
(akéhokoľvek respiračného 
ochorenia) alebo po predchá-
dzajúcom kontakte s nositeľom 
vírusu. V takomto prípade po-
verte úradnou komunikáciou 
zastupujúcu osobu formou pí-
somnej plnej moci. 
 
• Pri návšteve dodržiavajte od-
stup od ostatných osôb najme-
nej jeden meter.  
 
• Pred vstupom do kancelár-
skych priestorov organizácie si 
dezinfikujte ruky prípravkom na 
to určeným. 
 

Európska komisia víta stranspa-
rentnenie a opatrenia proti pod-
vodom PPA 
18. 03. 2020 

Európska komisia pozitívne vníma 
kroky a implementované opatre-
nia aktuálneho vedenia Pôdohos-
podárskej platobnej agentúry 
(PPA) zamerané na boj proti pod-
vodom a stransparentnenie agen-
túry. 
 
Čítajte viac.... 

 

Oznam PPA 
18. 03. 2020 

Aktualizované Usmernenie MPRV 
SR č. 6601/2020-640 k nariade-
niu vlády SR č. 342/2014 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú pravidlá po-
skytovania podpory v poľnohospo-
dárstve v súvislosti so schémami 
oddelených priamych platieb, kto-
ré nadobúda účinnosť dňa  
16. marca 2020. 
 
Čítajte viac.... 

 

Oznam PPA 
13. 03. 2020 

UPOZORNENIE NA PREDĹŽE-
NIE VÝZVY na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie podpory v les-
nom hospodárstve na plnenie mi-
moprodukčných funkcií lesov do 
29. 05. 2020 
 

Opatrenia PPA na zníženie rizík 
podvodov pri podávaní žiadostí 
o priame podpory 
11. 03. 2020 

Dokumenty na stiahnutie: 
 PPA stanovisko 18_3_20  
 

https://www.apa.sk/aktuality/europska-komisia-vita-stransparentnenie-a-opatrenia-proti-podvodom-ppa/9727
https://www.apa.sk/aktuality/europska-komisia-vita-stransparentnenie-a-opatrenia-proti-podvodom-ppa/9727
https://www.apa.sk/aktuality/europska-komisia-vita-stransparentnenie-a-opatrenia-proti-podvodom-ppa/9727
https://www.apa.sk/aktuality/europska-komisia-vita-stransparentnenie-a-opatrenia-proti-podvodom-ppa/9727
https://www.apa.sk/aktuality/oznam/9726
https://www.apa.sk/aktuality/oznam/9726
https://www.apa.sk/aktuality/opatrenia-ppa-na-znizenie-rizik-podvodov-pri-podavani-ziadosti-o-priame-podpory/9710
https://www.apa.sk/aktuality/opatrenia-ppa-na-znizenie-rizik-podvodov-pri-podavani-ziadosti-o-priame-podpory/9710
https://www.apa.sk/aktuality/opatrenia-ppa-na-znizenie-rizik-podvodov-pri-podavani-ziadosti-o-priame-podpory/9710
https://www.apa.sk/download/14941


AKTUALITY MPRV SR 
Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!  
17 marec 2020 
 
V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronaví-
rusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia. 
Od 16. marca 2020 je na 14 dní obmedzená činnosť Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, preto žiadame všetkých, aby komunikovali s úradom prostred-
níctvom elektronickej pošty (e-mailom). Vstup do budov MPRV SR je povolený len 
s rúškom. 
 
Oznámenie o obmedzení služieb podateľní MPRV SR 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti  
s aktuálnym riešením znižovania rizika šírenia nákazy koronavírusu COVID - 19  
a možným ohrozením zdravia informuje o obmedzení služieb podateľní MPRV SR  
v objektoch na Dobrovičovej 12 a Račianskej 153/A počnúc 16.3.2020 do odvolania, a to 
od 8,00 do 11,30 hod. denne počas pracovných dní. 
 

Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky  
2020 - 2026
16 marec 2020 
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v marci 2020 
schválila materiál s názvom „Národný program ochrany lesných genetických zdrojov 
na roky 2020-2026“. Materiál bol vypracovaný Národným lesníckym centrom vo Zvo-
lene v spolupráci so štátnymi a neštátnymi lesníckymi subjektmi.  
 
 

Matečná rokovala s reťazcami kvôli koronavírusu
03 marec 2020  

Kvôli zhoršujúcej sa situácii s koronavírusom v Európskej únii a miznúcim potravi-
nám na pultoch si Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR, zavolala na rokovanie predstaviteľov najväčších potravinových 
obchodných reťazcov na Slovensku. Témou rokovania bol možný vývoj situácie a dos-
tatok potravín pre slovenských spotrebiteľov. 

 

Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc  
02 marec 2020 
MPRV SR vyhlásilo výzvu na podporu mladých poľnohospodárov. Chce tak pomôcť 
mladým poľnohospodárom pri začiatku ich podnikateľskej činnosti v oblasti rastlin-
nej aj živočíšnej výroby v krajine. Jeden mladý poľnohospodár môže od štátu získať až 
50 000 EUR. 
 
Čítajte viac... 

https://www.mpsr.sk/aktualne/dolezity-oznam-opatrenia-mprv-sr-proti-sireniu-koronavirusu/15211
https://www.mpsr.sk/narodny-program-ochrany-lesnych-genetickych-zdrojov-na-roky-2020-2026/52---15197/
https://www.mpsr.sk/narodny-program-ochrany-lesnych-genetickych-zdrojov-na-roky-2020-2026/52---15197/
https://www.mpsr.sk/matecna-rokovala-s-retazcami-kvoli-koronavirusu/52---15144/
https://www.mpsr.sk/mladi-polnohospodari-dostanu-od-agrorezortu-financnu-pomoc/52---15137/
https://www.mpsr.sk/mladi-polnohospodari-dostanu-od-agrorezortu-financnu-pomoc/52---15137/


 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Viac o projekte nájdete tu.  

Predmetom projektu bola preme-
na pôvodného gazdovského dvora 
v časti Drábsko - Sedmák na agro-
turistické zariadenie s následným 
zachovaním pôvodného vzhľadu 
korešpondujúceho s pôvodným 
prostredím a ľudovou architektú-
rou v čo najväčšej možnej miere.  

Objekt projektovaného agrotu-
ristického zariadenia predstavo-
vali dve nehnuteľnosti – zrubový 
dom a hospodárska stavba, ktoré 
prjímateľ rekonštruoval. Okolie 
upravil. Súčasťou areálu projektu 
je altánok na opekanie.  

Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: Andrej Rajníc 

Agroturisticke  
zariadenie : 
Vrchársky dvor 
Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.4 / Ob-
lasť 1. Činnosti spojené s vidieckym 
cestovným ruchom a agroturistikou  
 
Miesto:  
Obec Drábsko, okres: Brezno, 
 
Žiadateľ: 
Andrej Rajníc 
 
Schválená výška príspevku z PRV SR 
2014  -  2020 :   
163 891,39 € 

Fotografie pred realizácii projektu,  

Zdroj: Andrej Rajníc 

Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: Andrej Rajníc 

Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: Andrej Rajníc 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1407

