
 

Správa z  realizácie aktivity  

 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/5.) 

„Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

23. 09. 2019 Trnava 

Počet účastníkov 16 osôb (15 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
 
Popis realizácie aktivity: dňa 23. septembra 2019 (pondelok) zrealizovala Regionálna anténa Národnej 

siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja 

vidieka SR pre Trnavský kraj informačný seminár venovaný tematike integrovaných projektov so 

sociálnym aspektom v rámci vidieckeho priestoru. Cieľom aktivity bolo poskytnutie osvety k 

problematike sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a dodržiavania horizontálnych princípov 

(nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám. Aktivita sa 

konala v seminárnej miestnosti Hotela Holiday Inn v Trnave a účastníkmi boli najmä zástupcovia 

miestnych akčných skupín a obcí. 

 

Po vstupnej registrácii účastníkov seminár otvorili predstavitelia nitrianskej a trnavskej antény. 

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ďalej priblížil jeho 

zameranie i odborný program, následne podrobne prezentoval ciele, úlohy a aktivity Národnej siete 

rozvoja vidieka SR a jej pôsobenie v oblasti rozvoja vidieka na národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

Ing. Andrej Gero sa vo svojej prezentácii venoval sociálnym aspektom vo verejnom obstarávaní 

v kontexte projektov PRV SR 2014 – 2020 s dôrazom na projekty z podopatrenia 7 PRV SR 2014 - 2020. 

Národný projekt Inštitútu sociálnej ekonomiky, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie a pilotné 

overenie funkčnosti systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky, priblížil zástupca regionálneho 

centra sociálnej ekonomiky MPSVR SR pre Trnavský kraj. S ďalšou prezentáciou zameranou na sociálny 

aspekt vystúpila zástupkyňa Únie klastrov Slovenska, ktorá poukázala na dôležitosť sociálnych otázok 

na vidieku a vytvorenie udržateľnejších začínajúcich i rozvíjajúcich sa sociálnych podnikov vo 

vymedzenej oblasti. 



 

Súčasťou odborného programu boli i príklady dobrej praxe v podobe predstavenia konkrétnych 

integrovaných projektov v rámci sociálneho podnikania na Slovensku. 

 

Seminár priniesol živú diskusiu a množstvo podnetov k jednotlivým prezentovaným témam. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Realizovať vzdelávacie a informačné aktivity na témy, po ktorých je v regióne dopyt.  

• Aktívne komunikovať aktuálne témy s aktérmi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci kraja 

i so zástupcami z iných krajov Slovenska.  

 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 24. 09. 2019  Nitra 


