
Poľnohospodárstvo – aktuálne témy 

 

Správa z realizovanej aktivity 

 

Dňa 24. apríla 2019 sa v meste Trenčianske Teplice v priestoroch Hotela Most Slávy uskutočnil 

informačný seminár „Poľnohospodárstvo – aktuálne témy“, ktorý organizovala Regionálna anténa 

Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás. Cieľom seminára bolo poskytnúť informácie 

o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, projektových a neprojektových podporách, výkone kontroly 

a spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020.  

Informačný seminár otvoril Ing. Andrej Milo, ktorý privítal prítomných a informoval ich 

o programe seminára. Následne vo svojej prezentácii predstavil uskutočnené a plánované aktivity RA 

NSRV pre Trenčiansky kraj. Taktiež sa venoval informovaniu o činnostiach a úlohách Národnej siete 

rozvoja vidieka SR v oblasti poľnohospodárstva, o možnosti členstva v NSRV SR.  

Prezentáciu zameranú na priame platby v nadväznosti na PRV SR 2014-2020, zhodnotenie 

kampane 2018 a informácie ku kampani 2019 vystúpil Mgr. František Círia z MPRV SR. Predstavil 

aktuálny stav v oblasti poskytovania podpory v poľnohospodárstve, časté chyby žiadateľov a možnosti 

ich riešenia, aplikácie pre žiadateľov, možnosti úprav a zmien pri podaných žiadostiach. Ďalšia 

prezentácia súvisiaca s PRV SR 2014-2020 bola zameraná na kontrolné činnosti súvisiace s projektovými 

aj neprojektovými podporami. Lektorsky uvedenú problematiku zastrešil Ing. Michal Ošust 

z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava. Účastníci sa dozvedeli zaujímavé praktické 

informácie týkajúce sa kontol na mieste, finančnej kontroly  projektov pri projektových opatreniach PRV 

SR, ktoré umožnia predchádzať nedostatkom pri ich predkladaní a implementácií. Zároveň účastníci, 

ktorí doteraz nežiadali o prostriedky z PRV SR  ani priamych platieb, získali informácie potrebné 

k možnostiam  čerpania v budúcnosti. 

V akom stave je príprava nariadení súvisiacich so spoločnou poľnohospodárskou politikou v 

novom programovacom období? Túto tému odprednášal riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky 

poľnohospodárstva a potravinárstva Ing. Štefan Adam. V prednáške boli predstavené ciele a riadenie 

spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcnosti, úpravy spoločnej organizácie trhu, stropovania 

priamych platieb, eko-schém a intervencií v oblasti rozvoja vidieka. 

Závery z aktivity:  

- účastníci pozitívne zhodnotili organizačné zabezpečenie informačného seminára, aktuálnosť tém 

v súvislosti s PRV SR 2014-2020 a novým programovacím obdobím, umožnenie osobného kontaktu 

beneficientov (žiadateľov) PRV SR 2014-2020 a zástupcov riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry a RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

- účastníci z radov poľnohospodárov uvítajú v budúcnosti podobné aktivity zamerané na sektor 

poľnohospodárstva  a rozvoja vidieka  

- účastníci ocenili získané informácie z oblasti poľnohospodárstva 
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