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Výzva č. 44/PRV/2020 – Aktualizácia č. 2 

Lesníci pozor ! 

Výzvy v rámci opatrenia 
8 - Investície do rozvoja 
lesných oblastí a zlep-
šenia životaschopnosti 

lesov sú OTVORENÉ 

8.3 – Podpora na prevenciu 
škôd v lesoch spôsobených 
lesnými požiarmi a prírodnými 
katastrofami a katastrofickými 
udalosťami  
 
Oblasť : Zlepšenie vodného hos-
podárstva v lesoch 
 
Oprávnené projekty :  
 
A; zahrádzanie bystrín v lesoch 
na účely ochrany pred povodňa-
mi, zmiernenie eróznych proce-
sov a pre akumuláciu vody na 
účely ochrany pred požiarmi;  

B; budovanie a rekonštrukcia 
technických diel v lesoch na 
ochranu pred povodňami, zmier-
nenie eróznych procesov a pre 
akumuláciu vody na účely ochra-
ny pred požiarmi  
 
C; budovanie jednoduchých ob-
jektov protipovodňovej ochrany  
v lesoch – drobných preklada-
ných drevených hrádzok 
(zrubov) alebo sypaných kamen-
ných hrádzok na lesných po-
zemkoch, ktorých budovanie si 
nevyžaduje stavebné povolenie.  

Viac info na strane 2 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
https://www.apa.sk//index.php?navID=846&id=9842


02                 OZNAMY PPA 

OZNAMY PPA  
Oznámenie o predkladaní žiadostí o 
priame podpory na zvieratá pre  
r. 2020 
17. 04. 2020 
 
PPA ako orgán štátnej správy 
zabezpečujúci administratívne 
činnosti súvisiace s finančný-
mi prostriedkami z fondov 
Európskej únie a s finančnými 
prostriedkami štátneho roz-
počtu smerujúcimi do oblasti 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka v zmysle zákona č. 
280/2017 Z. z. o poskytovaní 
podpory a dotácie v pôdohos-
podárstve a rozvoji vidieka a o 
zmene zákona č. 292/2014 Z. 
z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zme-
ne a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších 
predpisov oznamuje záujem-
com (žiadateľom) možnosť 
predkladania Žiadostí o pria-
me podpory na zvieratá pre  
r. 2020  
Čítajte viac... 

 
Oznámenie o predkladaní žiadostí o 
priame podpory na lesnícke opatre-
nia 2020 
17. 04. 2020 
 
PPA ako orgán štátnej správy 
zabezpečujúci administratívne 
činnosti súvisiace s finančný-
mi prostriedkami z fondov 
Európskej únie a s finančnými 
prostriedkami štátneho roz-
počtu smerujúcimi do oblasti 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka v zmysle zákona  
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní 
podpory a dotácie v pôdohos-
podárstve a rozvoji vidieka a o 
zmene zákona č. 292/2014 Z. 
z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zme-
ne a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších 
predpisov oznamuje záujem-
com (žiadateľom) možnosť 
predkladania Žiadostí o pria-
me podpory na lesnícke opat-
renia pre r. 2020.  
Čítajte viac... 

 
Zverejnenie formulárov k predkla-
daniu žiadostí o priame podpory na 
lesnícke opatrenia pre rok 2020 vo 
formáte PDF 
17. 04. 2020 
 
PPA pripravila formuláre k vý-
zve na predkladanie žiadostí o 
priame podpory na lesnícke 
opatrenia na rok 2020 aj vo 
formáte PDF. Žiadatelia, ktorí 
majú staršie verzie MS Office, 
alebo disponujú len voľne do-
stupným Office, môžu korekt-
ne vytlačiť a prípadne aj elek-
tronicky vyplniť tieto formulá-
re.  
Čítajte viac... 

 
Zverejnenie formulárov k predkla-
daniu žiadostí o priame podpory 
pre zvieratá pre rok 2020 vo for-
máte PDF 
17. 04. 2020 
 
PPA pripravila formuláre  
k výzve na predkladanie žia-
dostí o priame podpory na 
zvieratá na rok 2020 aj vo for-
máte PDF. Žiadatelia, ktorí 
majú staršie verzie MS Office, 
alebo disponujú len voľne do-
stupným Office, môžu korekt-
ne vytlačiť a prípadne aj elek-
tronicky vyplniť tieto formulá-
re.  
 
Čítajte viac... 

Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 45/
PRV/2020 
15. 04. 2020 

Oznam pre príjemcov podpory  
z Programu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020, o aktualizácii Vý-
zvy č. 45/PRV/2020 pre opatre-
nie 8 – Investície do rozvoja les-
ných oblastí a zlepšenia života-
schopnosti lesov, podopatrenie 
8.4 – Podpora na obnovu lesov 
poškodených lesnými požiarmi 
a prírodnými katastrofami a ka-
tastrofickými udalosťami. 
 
• Výzva aktualizovaná 15.04.2020 
– Aktualizáciu č. 1 nájdete tu 
 
• Podávanie a prijímanie ŽoNFP 
od 25.02.2020 do: otvorená vý-
zva – bez zmeny  
 
Čítajte viac.... 

 

Aktualizácia č. 2 Výzvy č. 44/
PRV/2019 
15. 04. 2020 

Oznam pre príjemcov podpory  
z Programu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020, o aktualizácii Vý-
zvy č. 44/PRV/2019 pre opatre-
nie 8 – Investície do rozvoja les-
ných oblastí a zlepšenia života-
schopnosti lesov, podopatrenie 
8.3 – Podpora na prevenciu škôd 
v lesoch spôsobených lesnými 
požiarmi a prírodnými katastro-
fami a katastrofickými udalosťa-
mi, Oblasť: Zlepšenie vodného 
hospodárstva v lesoch. 
 
• Výzva aktualizovaná 15.04.2020 
– Aktualizáciu č. 2 nájdete tu 
 
• Podávanie a prijímanie ŽoNFP 
od 16.03.2020 do: 29.05.2020 – 
bez zmeny  
 
Čítajte viac.... 

https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-zvierata-pre-r-2020/9850
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-zvierata-pre-r-2020/9850
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-lesnicke-opatrenia-2020/9852
https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-lesnicke-opatrenia-2020/9852
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formularov-k-predkladaniu-ziadosti-o-priame-podpory-na-lesnicke-opatrenia-pre-rok-2020-vo-formate-pdf/9853
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formularov-k-predkladaniu-ziadosti-o-priame-podpory-na-lesnicke-opatrenia-pre-rok-2020-vo-formate-pdf/9853
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formularov-k-predkladaniu-ziadosti-o-priame-podpory-pre-zvierata-pre-rok-2020-vo-formate-pdf/9851
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formularov-k-predkladaniu-ziadosti-o-priame-podpory-pre-zvierata-pre-rok-2020-vo-formate-pdf/9851
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizacia-c-1-vyzvy-c-45-prv-2020/9845
https://www.apa.sk//index.php?navID=851&id=9844
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizacia-c-1-vyzvy-c-45-prv-2020/9845
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizacia-c-2-vyzvy-c-44-prv-2019/9843
https://www.apa.sk//index.php?navID=846&id=9842
https://www.apa.sk/aktuality/aktualizacia-c-2-vyzvy-c-44-prv-2019/9843


03            OZNAMY PPA - pokračovanie 

OZNAMY PPA - pokračovanie 
Usmernenie Pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry pre Miestne akčné 
skupiny v súvislosti s mimoriadnou 
situáciou spôsobenou pandémiou 
COVID-19 
14. 04. 2020 
 
• Predĺženie niektorých lehôt 
súvisiacich s administrovaním 
žiadostí a zmlúv o poskytnutí 
NFP. 
 
• Predĺženie niektorých lehôt a 
ďalšie odporúčania pre MAS. 
• Úprava niektorých povinností 
súvisiacich s obstarávaním to-
varov, služieb a prác. 
 
V súvislosti s mimoriadnou 
situáciou spôsobenou pandé-
miou Covid - 19 PPA vydáva 
usmernenie pre MAS, ktorým 
zavádza zmierňujúce opatre-
nie pre implementáciu prog-
ramu.  
 
Čítajte viac... 

 
Usmernenie PPA pre prijímateľov 
podpory z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 - 2020 v súvislosti s mi-
moriadnou situáciou spôsobenou 
pandémiou COVID-19 
09. 04. 2020 
 
• V súvislosti s mimoriadnou 
situáciou spôsobenou pandé-
miou COVID-19 bude PPA ak-
ceptovať predĺženie lehoty na 
predloženie dokladov z VO/O 
o dobu trvania tejto mimoriad-
nej situácie. 
 
• Lehota na zverejnenie výzvy 
podľa bodu 3 písm. d) Metodic-
kého pokynu k zverejňovaniu 
výziev Obstarávateľov v rámci 
PRV SR 2014-2020 sa na webo-

vom sídle PPA predlžuje z 3 na 
5 pracovných dní odo dňa do-
ručenia žiadosti o zverejnenie. 
• Prijímatelia, ktorí z dôvodov 
zapríčinených alebo vyvola-
ných mimoriadnou situáciou  
v súvislosti s COVID-19 nemô-
žu dodržať termíny predklada-
nia záverečných žiadostí o plat-
bu stanovené v zmluve, si mô-
žu uplatniť tzv. okolnosť vylu-
čujúcu zodpovednosť. 
 
V súvislosti s mimoriadnou 
situáciou spôsobenou pandé-
miou COVID - 19 PPA vychá-
dza v ústrety prijímateľom 
podpory z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020 a po-
skytuje možnosť predĺženia 
lehôt k predloženiu dokladov 
z verejného obstarávania/
obstarávania a k predloženiu 
záverečnej žiadosti o platbu. 
Spôsob oznámenia týchto sku-
točností prijímateľom na PPA 
a ďalšie podrobnosti adminis-
trovania sú predmetom zve-
rejneného usmernenia.  
 
Čítajte viac... 

 
Zverejnenie formulárov k Jednotnej 
žiadosti pre rok 2020 vo formáte 
PDF 
09. 04. 2020 
 
PPA pripravila formuláre k vý-
zve na predkladanie Jednotnej 
žiadosti na rok 2020 aj vo for-
máte PDF. Žiadatelia, ktorí ma-
jú staršie verzie MS Office, ale-
bo disponujú len voľne dostup-
ným Office, môžu korektne 
vytlačiť a prípadne aj elektro-
nicky vyplniť tieto formuláre.  
 
Čítajte viac... 
 
 
 

Informácia pre chovateľov hovädzie-
ho dobytka 
07. 04. 2020 
 
• Od 1. apríla 2020 dochádza k 
zmenám pravidiel pre držite-
ľov hovädzieho dobytka pri 
premiestnení zvieraťa z chovu. 
• Doklad o premiestnení hovä-
dzieho dobytka zasiela do cen-
trálneho registra hospodár-
skych zvierat (CRHZ) pôvodný 
aj nový držiteľ zvieraťa samo-
statne. 
S účinnosťou od 1. apríla 2020 
dochádza k zmene Vyhlášky 
MPRV SR 20/2012 Z.z. z 13. 
januára 2012, ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o identifi-
kácii a registrácii hovädzieho 
dobytka. Uvedenou úpravou 
sa mení doterajšia prax, podľa 
ktorej pôvodný držiteľ zvieraťa 
zasielal doklad o premiestnení 
hovädzieho dobytka s odosie-
laným zvieraťom len novému 
držiteľovi zvieraťa, ktorý ná-
sledne zasielal doklad potvr-
dený obidvomi držiteľmi do 
CRHZ. Podľa platných pravi-
diel zasiela pôvodný aj nový 
držiteľ doklad o premiestnení 
hovädzieho dobytka do CRHZ 
samostatne. Základným cie-
ľom uvedenej právnej úpravy 
je vyriešiť ťažkosti, ktoré vy-
plývali zo vzájomnej závislosti 
držiteľov hovädzieho dobytka 
pri splnení povinnosti ozná-
menia premiestnenia zvieraťa 
do CRHZ a pomôcť tak chova-
teľom znížiť porušenia pravi-
diel vo vzťahu k plneniu po-
vinností právnych predpisov 
Európskej únie a Slovenskej 
republiky o identifikácii a re-
gistrácii hovädzieho dobytka. 
  
Čítajte viac... 

https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-ppa-pre-prijimatelov-podpory-z-programu-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9835
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-ppa-pre-prijimatelov-podpory-z-programu-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9835
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formularov-k-jednotnej-ziadosti-pre-rok-2020-vo-formate-pdf/9833
https://www.apa.sk/aktuality/zverejnenie-formularov-k-jednotnej-ziadosti-pre-rok-2020-vo-formate-pdf/9833
https://www.apa.sk/aktuality/informacia-pre-chovatelov-hovadzieho-dobytka/9828
https://www.apa.sk/aktuality/informacia-pre-chovatelov-hovadzieho-dobytka/9828


AKTUALITY MPRV SR 
Generálnou tajomníčkou agrorezortu bude Vladimíra Fabriciusová 
17. apríl 2020 
 
Novou generálnou tajomníčkou služobného úradu Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Vladimíra Fabriciusová. 
Vo funkcii nahradí Jaroslava Regeca. Na štvrtkovom rokovaní o tom roz-
hodla Vláda Slovenskej republiky. Novou generálnou tajomníčkou služob-
ného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV 
SR) bude Vladimíra Fabriciusová. Vo funkcii nahradí Jaroslava Regeca. Na 
štvrtkovom rokovaní o tom rozhodla Vláda Slovenskej republiky.  
 
Národné lesnícke centrum povedie Peter Balogh 
14. apríl 2020 
 
Národné lesnícke centrum (NLC), vedecko-výskumno-vzdelávaciu inštitú-
ciu v oblasti lesníctva patriacu pod Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR, povedie od 7. apríla Peter Balogh. Do funkcie ho vymeno-
val Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nahra-
dí tak doterajšieho generálneho riaditeľa NLC Ľuboša Halvoňa.  
 
 
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič povedie Ivan Šoltys 
14. apríl 2020  
Štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič) povedie 
Ivan Šoltys. Vedením podniku ho dnes poveril Ján Mičovský, minister pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nahradí tak doterajšieho riaditeľa 
Petra Šišku.  
 

Ministri pôdohospodárstva a životného prostredia uzavreli Veľkonočnú dohodu  
o lesoch 
14. apríl 2020 
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a minister 
životného prostredia SR Ján Budaj sa dohodli na vytvorení stálej medzire-
zortnej komisie pre lesy. Jej úlohou bude zdokonaliť legislatívu tak, aby sa 
zvýraznil význam lesov a odstránili sa rozpory pri ich správe.  
 
 

Agrorezort zvládol zabezpečiť štart kampane priamych podpôr aj počas pandé-
mie koronavírusu 
08. apríl 2020 
 
MPRV SR ako správca registra pôdy LPIS informuje potenciálnych žiada-
teľov o priame podpory v súvislosti so štartom kampane pre rok 2020.  
I napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré SR zaviedla v čase šírenia ochore-
nia COVID-19, bola zo strany agrorezortu prípravná fáza pre štart kampa-
ne plne zabezpečená. MPRV SR tak tento týždeň pre žiadateľov úspešne 
spustilo kampaň priamych podpôr na rok 2020.  
 

04             AKTUALITY MPRV SR 

https://www.mpsr.sk/generalnou-tajomnickou-agrorezortu-bude-vladimira-fabriciusova/52---15342/
https://www.mpsr.sk/narodne-lesnicke-centrum-povedie-peter-balogh/52---15324/
https://www.mpsr.sk/lesopolnohospodarsky-majetok-ulic-povedie-ivan-soltys/52---15323/
https://www.mpsr.sk/ministri-podohospodarstva-a-zivotneho-prostredia-uzavreli-velkonocnu-dohodu-o-lesoch/52---15322/
https://www.mpsr.sk/agrorezort-zvladol-zabezpecit-start-kampane-priamych-podpor-aj-pocas-pandemie-koronavirusu/52---15305/


AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie 
Štátni veterinári pomôžu s testovaním obyvateľov na koronavírus 
07. apríl 2020 
 
Pracovníci Veterinárneho ústavu Štátneho veterinárneho a potravinového 
ústavu Zvolen pomôžu s testovaním obyvateľov na koronavírus. Testova-
cie kapacity na Covid-19 vďaka tomu vzrastú o 200 a postupne až 300 tes-
tov denne.  
 
Mičovský: 22-miliónový protipožiarny kamerový systém v lesoch preveríme 
07. apríl 2020 
 
Hektárový požiar lesa nad hrebeňom Slavkovského štítu, neďaleko Hre-
bienku nad Starým Smokovcom, sa podarilo v nedeľu lokalizovať a uhasiť. 
Na situáciu sa v nedeľu ešte počas hasenia prišiel osobne pozrieť minister 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský s riaditeľom Štát-
nych lesov TANAPu Marošom Petríkom.  
 
 
Mičovský: Podporu ovčiarstva chcem konkurenčne vyrovnať 
07. apríl 2020  
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, predseda 
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie J. Karahuta  
a štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko rokovali so Zástupcami Zväzu 
chovateľov oviec a kôz o aktuálnych prioritách a cieľoch ovčiarstva na Slo-
vensku. Výsledkom je niekoľko dôležitých úloh, ktoré chce rezort systé-
movo nastaviť tak, aby chov oviec na Slovensku vzrástol.  
 

Premiér Igor Matovič sa zúčastnil na krízovom štábe agrorezortu 
14. apríl 2020 
 
Na pravidelnom rokovaní krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa dnes v doobedňajších hodinách zúčast-
nil aj predseda Vlády Slovenskej republiky Igor Matovič. Experti agrore-
zortu so zástupcami poľnohospodárov, spracovateľov potravín a sloven-
ských i zahraničných obchodníkov na ňom rokovali o aktuálnom vývoji  
v agrosektore na Slovensku i v zahraničí.  
 
„Dnes na krízovom štábe ministerstva pôdohospodárstva obchodníci po-
tvrdili dostatočné zásoby potravín na skladoch na Slovensku. Čo je tiež po-
zitívne pre boj s pandémiou, znížila sa aj frekvencia nakupovania obyva-
teľmi. Ľudia si nakupujú viac počas jednej návštevy obchodu,“ povedal 
Igor Matovič, predseda Vlády SR po rokovaní krízového štábu. 
„Obchodníci nám potvrdili, že Slováci sa zároveň predzásobili potravina-
mi. Napríklad ryže nakúpili Slováci za prvý štvrťrok toľko, ako za 10 me-
siacov roku minulého. Menej však obyvatelia nakupujú vysokofrekvenčný 
sortiment ako je pečivo, cukrovinky či kvety. Pokles veľkonočného sorti-
mentu je medziročne až okolo úrovne 50 percent,“ ozrejmil Ján Mičovský, 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Čítajte ďalej... 
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https://www.mpsr.sk/statni-veterinari-pomozu-s-testovanim-obyvatelov-na-koronavirus/52---15303/
https://www.mpsr.sk/micovsky-22-milionovy-protipoziarny-kamerovy-system-v-lesoch-preverime/52---15302/
https://www.mpsr.sk/micovsky-podporu-ovciarstva-chcem-konkurencne-vyrovnat/52---15300/
https://www.mpsr.sk/premier-igor-matovic-sa-zucastnil-na-krizovom-stabe-agrorezortu/52---15299/
https://www.mpsr.sk/premier-igor-matovic-sa-zucastnil-na-krizovom-stabe-agrorezortu/52---15299/


 

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Viac o projekte nájdete tu.  

Predmetom projektu je rozšírenie poľnohospodár-
skeho objektu o školiace centrum, krytú a vonkaj-
šiu jazdiareň pre kone.  

Rekonštrukcia poľnohospodár-
skeho objektu na agroturistiku 
a hypoterapiu. Cieľom je vybu-
dovanie funkčného agroturis-
tického centra s hypoterapiou 
a technickým zázemím pre 
chov a ustajnenie koní so vzde-
lávacím centrom. 

06     PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Rekonštrukcia poľnohos-
podárskeho objektu a vý-
stavba objektov pre ag-
roturistiku a hipoterapiu 
 
Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.4 / Oblasť 
2. Činnosti spojené s poskytovaním slu-
žieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori, 
občania so zníženou schopnosťou pohy-
bu a spracovanie a uvádzanie na trh pro-
duktov, ktorých výstup spracovania ne-
spadá do prílohy I ZFEÚ vrátane OZE  
a poskytovania služieb  
 
Miesto:  
Jasová, Nové Zámky 
 
Žiadateľ: 
AgroContract mliečna farma, a.s. 
 
Schválená výška príspevku z PRV SR 
2014  -  2020 :   
448 563,70 € 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: AgroContract mliečna farma, a.s. 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: AgroContract mliečna farma, a.s. 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=1476

