
 

Správa z realizácie aktivity 
 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Národná a nadnárodná spolupráca (C 2.4/2.) 

„Gazdovský trh v obci Bátovce“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

12. 12. 2020 Bátovce 

 
 
Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj bola 

s obcou Bátovce spoluorganizátorom lokálneho trhu, ktorý sa konal 12. 12. 2020 (v sobotu) v areáli 

Gazdovského dvora v obci Bátovce. Toto podujatie bolo zamerané na prezentáciu a podporu predaja 

najmä produktov potravinového charakteru (napr. ovocie, zelenina, včelárske produkty, bylinky, čaje 

v biokvalite a iné) a v menšej miere i na spotrebný tovar, ktorý úzko súvisí so skladovaním potravín 

a manipuláciou s nimi napr. výstupy rezbárskeho resp. hrnčiarskeho remesla. 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zabezpečila prenájom priestorov dvora a prezentačný inventár a počas 

konania podujatia sa prezentovala i propagačným stolom, ktorý návštevníkom ponúkal tematické 

publikácie z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka i rôzny odborný materiál. Zároveň regionálny 

koordinátor počas celej doby aktivity poskytoval informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR, 

aktivitách RA i bezplatné poradenstvo k aktuálnym výzvam Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

a o možnostiach čerpania podpory v prebiehajúcom programovom období. 

Počas realizácie trhu boli dodržané aktuálne bezpečnostné a hygienické opatrenia súvisiace so 

zamedzením šírenia COVID-19. Zúčastnili sa ho farmári z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, z ktorých 

väčšina je držiteľom regionálnej značky kvality, ponúkané produkty sami pestujú, spracúvajú na svojich 

farmách a podporujú bezobalový spôsob nakupovania t. j. odporúčajú zákazníkom priniesť si so sebou 

vlastné vrecká, sieťovky či košíky. Veľký dôraz sa kladie na biokvalitu produktov a podporu ekologických 

postupov. 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Ak to situácia dovolí, pokračovať v organizovaní podujatí, ktoré prinášajú príležitosť šíriť informácie 

o Národnej sieti rozvoja vidieka SR a o Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

• Aktívne komunikovať so zástupcami obcí v Nitrianskom kraji na tému rozvoja vidieckych oblastí. 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 17. 12. 2020  Nitra 


