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Regionálna anténa Národnej  siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj  a Združenie mladých

farmárov  na  Slovensku  –  ASYF   spoločne  zorganizovali  online  informačno-vzdelávacie

stretnutie „Klub mladých farmárov“, ktorý sa uskutočnil 25. marca 2020. Účastníkmi aktivity

boli  predovšetkým  mladí  farmári.  Cieľom  aktivity  bolo  poskytnúť  účastníkom  aktuálne

informácie z oblasti poľnohospodárstva, aktuálnych a nových výziev PPA z PRV SR 2014-2020,

budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a  Aktuálne možnosti predaja z dvora. Úvodné

slovo patrilo koordinátorovi  RA NSRV SR  Ing.  Miroslavovi  Jánošíkovi  pre Žilinský kraj,  kde

predstavil  Národnú sieť rozvoja vidieka,  jej  ciele,  prácu,  organizáciu  a plán činnosti na rok

2021. V druhom bode patrilo slovo predsedovi Združenia mladých farmárov Slovenska – ASYF

–  Milanovi  Jurkymu.  Ten  privítal  taktiež  privítal  všetkých  účastníkov  a hostí a  v krátkosti

oboznámil s históriou a cieľmi Združenia mladých farmárov Slovenska – ASYF a poukázal  na

dôležitosť stretnutí a výmenu skúseností. V ďalšom bode RNDr. Ivana Hacajová z Ministerstva

pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka  SR,  sekcia  Rozvoja  vidieka  a priamych  platieb

prezentovala stav  v príprave Plánu obnovy a budúcej  Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Aktuálne možnosti predaja z dvora v zmysle Nariadení vlády SR č. 359/2011 a č. 360/2011 Z.z.

MVDr.  Ing.  Fridolín Pokorný zo Štátnej  veterinárnej správy SR.   Účastníci   „Klubu mladých

farmárov“ sa zapájali otázkami nielen počas jednotlivých prezentácií, výrazne vystupovali za

zmenu  nariadení   pre  predaj  z dvora.  Farmári  by  privítali  rozšírenie  aj  o určité  druhy

spracovaných poľnohospodárskych produktov.

Chceme poďakovať zástupcom Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF  za

pomoc, súčinnosť  a spoluprácu,  prednášajúcim zástupcom MPRV SR a ŠVS za ochotu prísť

medzi nás, profesionalitu a sprostredkovanie užitočných a aktuálnych informácií, prítomným

mladým farmárom za optimizmus, vytrvalosť, zdieľané inšpiratívne myšlienky.

Aktivity sa zúčastnilo 50 účastníkov, dvaja lektori a za organizátorov predseda ASYF 
a koordinátor regionálnej antény NSRV SR  za Žilinský kraj.

Závery z podujatia:
- možno konštatovať záujem účastníkov o témy, ale zároveň aj obmedzený priestor na 

diskusiu k témam s časového hľadiska
Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj


