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 AKTUALITY MPRV SR 
Cieľom poľnohospodárskej 
politiky do roku 2027 bude 
posilnenie slovenských  
agropodnikov  
14 september 2021  

 

Slovenskí agropotravinári produkujú dostatok surovín, 

v celoeurópskej konkurencii však zaostáva ich druhotné spracova-

nie. Preto je prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka SR (MPRV SR) zabezpečiť v Intervenčnej stratégii Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky do roku 2027 posilnenie domácich 

spracovateľov a výrobcov potravín a tzv. výrobno – spracovateľ-

ských vertikál.  Jedinou cestou, ako zabezpečiť konkurencieschop-

nosť našich agropotravinárov v európskom meradle je ich špeciali-

zácia a unikátnosť výrobkov, ktoré ponúkajú. 

  

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre 
vinársky rok 2021/2022  
21. 09. 2021 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že zverej-

nila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre  

vinársky rok 2021/2022.  

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete tu 
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Verejná konzultácia  
k základným parametrom 
pripravovanej III. výzvy na 
podopatrenie 6.1 PRV SR 
2014 – 2022  
21 september 2021  

Národná sieť rozvoja vidieka SR 

dáva do pozornosti verejnú kon-

zultáciu k základným parametrom 

III. výzvy na podopatrenie 

6.1 Podpora na začatie podnikania 

pre mladých poľnohospodá-

rov Programu rozvoja vidieka SR 

2014-2022 (PRV), ktorú iniciuje 

MPRV SR. Výzva sa plánuje vyhlá-

siť v 4. štvrťroku 2021, pričom uzá-

vierka výzvy a možnosť predkla-

dať projekty bude vzhľadom na 

podmienky výzvy v roku 2022 po 

termíne predkladania žiadostí 

o priame platby (predpokladaný 

termín uzávierky výzvy:  

30. 6. 2022). Návrh základných 

parametrov výzvy vychádza 

z platného znenia PRV, t. j. po jeho 

8. modifikácii, ktorá je výsledkom 

spolupráce MPRV SR aj 

s neštátnymi partnermi sektora 

a ktorou sa o. i. predlžuje progra-

movacie obdobie PRV do 31. 12. 

2022 s možnosťou čerpania pod-

pory až do roku 2025. MPRV SR 

chce aj týmto spôsobom vopred 

informovať verejnosť o podmien-

kach a predpokladaných termí-

noch pripravovanej výzvy 

a súčasne dať verejnosti priestor 

na vyjadrenie svojho odôvodnené-

ho stanoviska, ktorého cieľom je 

prispieť k lepšiemu nastaveniu  

výzvy pri rešpektovaní podmie-

nok podopatrenia. 

 

 

Vaše odôvodnené stanoviská 

k základným parametrom pri-

pravovanej výzvy zasielajte 

na srankova@arvi.sk, v termíne  

do pondelka 4. októbra 2021, do 

15:00 hod. 

 

Dokumenty na stiahnutie:  

 Základné parametre III.  

výzvy pre pod. 6. 1  

 Príloha Príručka MPS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verejná konzultácia  
k základným parametrom 
pripravovanej III. výzvy na 
podopatrenie 6.3 PRV SR 
2014 – 2022  

21 september 2021  

Národná sieť rozvoja vidieka SR 

dáva do pozornosti verejnú kon-

zultáciu k základným parametrom 

III. výzvy na podopatrenie 

6.3 Podpora na začatie podnikania 

pre mladých poľnohospodá-

rov Programu rozvoja vidieka SR 

2014 - 2022 (PRV), ktorú iniciuje 

MPRV SR. Dôvodom opätovnej 

verejnej konzultácie je schválenie 

8. modifikácii, PRV Európskou ko-

misiou 5. 7. 2021, ktorou sa zmeni-

li niektoré podmienky podopatre-

nia 6.3 a ktorou sa taktiež predlžu-

je programovacie obdobie PRV do 

31. 12. 2022 s možnosťou čerpania 

podpory až do roku 2025. Výzva 

sa plánuje vyhlásiť v 4. štvrťroku 

2021, pričom uzávierka výzvy 

a možnosť predkladať projekty bu-

de vzhľadom na podmienky výzvy 

v roku 2022 po termíne predkla-

dania žiadostí o priame platby 

(predpokladaný termín uzávierky 

výzvy: 30. 6. 2022). 

Návrh základných parametrov  

výzvy je zosúladený s aktuálne 

platným znením PRV, t. j. po jeho 

8. modifikácii, ktorá je výsledkom 

spolupráce MPRV SR aj s neštát-

nymi partnermi sektora. MPRV 

SR chce aj týmto spôsobom vo-

pred informovať verejnosť o pod-

mienkach a predpokladaných ter-

mínoch pripravovanej výzvy 

a súčasne dať verejnosti priestor 

na vyjadrenie svojho odôvodnené-

ho stanoviska, ktorého cieľom je 

prispieť k lepšiemu nastaveniu  

výzvy pri súčasnom rešpektovaní 

podmienok podopatrenia.“ 

 

Vaše odôvodnené stanoviská 

k základným parametrom pri-

pravovanej výzvy zasielajte 

na srankova@arvi.sk, v ter-

míne do pondelka 4. októbra 

2021, do 15:00 hod. 

 

Dokumenty na stiahnutie:  

 Základné parametre III.  

výzvy pre pod. 6. 3 

 Príloha Príručka MPS 
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Predmetom predkladaného projek-

tu bola rekonštrukcia a modernizá-

cia maštale pre hovädzí dobytok na 

farme Stuľany. Hlavným dôvodom 

rekonštrukcie maštale bolo vytvo-

renie vhodného priestoru pre ustaj-

nenie a kŕmenie 90 ks hovädzieho 

dobytka. Dobytok je v maštali voľ-

ne ustajnený bez fixácie v skupino-

vých kotercoch po 30 ks s napoje-

ním na priľahlý výbeh s krmovis-

kom. Primárnym cieľom predkla-

daného projektu bolo zvýšenie 

konkurencieschopnosti poľnohos-

podárskeho podniku Anna Kuľková 

- VK & spol., ktoré bolo dosiahnuté 

prostredníctvom modernizácie 

ustajňovacích priestorov pre hovä-

dzí dobytok na farme v Stuľanoch, 

zlepšovania hygienických a život-

ných podmienok zvierat, znižova-

nia výrobných nákladov a zlepšo-

vania pracovných podmienok za-

mestnancov. Sekundárnym cieľom 

bolo vytvorenie jedného pracovné-

ho miesta v spoločnosti na obdobie 

minimálne dvoch rokov.  

Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Obnova farmy 
Stuľany - 2. etapa 
 
Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.1 / Oblasť 2. Živočíšna vý-
roba  
  
Miesto: Prešovský kraj, Stu-
ľany 
 
Žiadateľ:  Anna Kuľková - VK 
& spol.  
 
Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   
119 558,81 € 

Viac o projekte nájdete tu 

Fotografie po realizácii projektu,  

Zdroj: Anna Kuľková - VK & spol. 

Fotografia po realizácii projektu,  

Zdroj: Anna Kuľková - VK & spol. 

Fotografia po realizácii projektu,  

Zdroj: Anna Kuľková - VK & spol. 

ˇ 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2149
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Precízny prístup k predpovedaniu rastu 
zemiakových hľuz  

Brojlerové Grampian Growers 
Tuberzone je škótska operačná 
skupina zaoberajúca sa výhoda-
mi používania presnej technoló-
gie na optimalizáciu hodnoty 
osiva zemiakov. Jim Wilson zo 
spoločnosti SoilEssentials: 
„Tuberzone je model pre plodi-
ny, ktorý funguje prostredníc-
tvom cloudu. Ten používa sate-
litné a dronové snímky, globál-
ne poveternostné záznamy v 
poľnom meradle z celého sveta 
na predpovedanie úrody.” Táto 
technológia pomáha poľnohos-
podárom pri rozhodovaní, kedy 
zastaviť rast hľúz, aby sa maxi-
malizoval výnos, kvalita a hod-
nota sadbových zemiakov.  

Táto operačná skupina vedená 

spoločnosťou SAC Consulting 

(súčasť Scotland's Rural College)  

a SoilEssentials (spoločnosť zao-

berajúca sa presnou poľnohospo-

dárskou technológiou) zahŕňala 

skupinu 28 pestovateľov sadbo-

vých zemiakov z družstva Gram-

pian Growers so sídlom na vý-

chode a severe Škótska, ktorí pes-

tovali odrodu šalátových zemia-

kov Gemson. Pri pestovaní týchto 

sadbových zemiakov je čas, kedy 

pestovateľ zastavuje rast hľúz roz-

hodujúci pre maximalizáciu hod-

noty plodín. Presné predpovede 

rastu hľúz a termíny zberu môžu 

prispieť ku konkurencieschop-

nosti, efektívnosti zdrojov a envi-

ronmentálnej výkonnosti a udr-

žateľnosti. Softvér modelu plodi-

ny Tuberzone vytvorený partne-

rom projektu SoilEssentials, mo-

nitoruje počty rastlín a vlhkosť 

pôdy a kombinuje to s informá-

ciami o počasí a predpovedá veľ-

kosť hľúz, výnos a optimálny dá-

tum zberu. "Dôležité pri produk-

cii sadbových šalátových zemia-

kov je to, že je potrebné veľké 

množstvo veľmi malých hľúz. Ag-

ronóm musí presne vedieť, kedy 

zastaviť pestovanie plodiny,” ho-

vorí Stuart Wale, z poradenstva 

SAC. Cieľom bolo zvýšiť povedo-

mie pestovateľov o výhodách po-

užívania technológie a softvéru 

na diaľkové snímanie výstupov 

ako súčasť procesu rozhodovania 

o plodinách. Koordinátor projek-

tu Iain Riddell zo spoločnosti 

SAC Consulting: "Hlavným cie-

ľom tohto projektu bolo dosiah-

nuť, aby všetci pestovatelia odro-

dy Gemson zaujali presný prístup 

pre predpovedanie ideálnych dá-

tumov zberu úrody. Našim se-

kundárnym cieľom bolo zistiť, 

ako pestovatelia prijímajú a urču-

jú, aká veľká podpora je potrebná 

pri zavádzaní novej technológie.” 

Zapojení partneri boli poľnohos-

podárski poradcovia, špecialisti 

na zemiaky, spoločnosť zaobera-

júca sa poľnohospodárskou tech-

nológiou, zemiakárske družstvo  

a pestovatelia sadiva.  

Viac informácií nájdete TU  

https://www.nsrv.sk/download.php?3378

