
 
 

 

 

POZVÁNKA 
na Odbornú exkurziu do zahraničia – Slovinsko 

(Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky a Trnavský kraj) 
 

Odborná exkurzia do Slovinska bude prebiehať v dňoch 5. – 8. septembra 2018 v území MAS 

Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije. 

 

Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky 

cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Program 

zahŕňa i účasť na odbornom podujatí „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj 

vidieka“, ktoré pozostáva z odbornej konferencie zameranej na hodnotenie stratégií CLLD 

a prehliadky príkladov dobrej praxe.  

 
Začiatok exkurzie: o 08:00 hod. pred budovou Agroinštitút Nitra, š. p. 
 

Program 

5. september 2018 (Streda) 

08:00 – Agroinštitút Nitra, š. p. – začiatok exkurzie  

08:30 – Galanta 

 
MAS PRLEKIJA  

» Prezentácia MAS PRLEKIJA 

» Infocentrum Biomura 

» Ljutomer/Jeruzalem – prezentácia vinárskeho turizmu 

» Mala Nedelja – diskusia k implementácii stratégií CLLD, sieťovanie, projekty spolupráce 

 

6. september 2018 (Štvrtok) 

MAS PRLEKIJA 

» Prehliadka úspešne zrealizovaných projektov v území MAS  

o Park zážitkov (Križevci), remeselnícke centrum (Veržej), Múzeum ľudovej 

kultúry a veterný mlyn Stara gora (Sveti Jurij ob Ščavnici) 

 

MAS Spodnia savinjska dolina 

» Prezentácia MAS Spodnia savinjska dolina 

» Prehliadka unikátnej pivnej fontány „Zelené zlato“ v mestskom parku (Žalec) 

» Eko-múzeum – história pestovania chmeľu a pivovarníctva 
 



 
 

 

7. september 2018 (Piatok) 

MAS Srce Slovenije 

» Účasť na odbornom podujatí „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj 

vidieka“ (organizuje: Slovinská vidiecka sieť (SRDN) v spolupráci s MAS Srce Slovenije 

a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravín Slovinska; 

rokovací jazyk: angličtina) 

o Konferencia k hodnoteniu stratégií CLLD 

o Panelová diskusia na tému modelov a návrhov hodnotenia stratégií CLLD  

o Panelová diskusia a prezentovanie návrhov pre projekty spolupráce MAS 

o Práca v skupinách, prezentácia záverov  

 8. september 2018 (Sobota) 

» „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“ – prehliadka výstavy 

MAS, prezentácia rozvojových projektov MAS a prehliadka mesta Kamnik 

 

14:00 – Odchod (odhadovaný príchod do Galanty je cca 18:30 hod. a do Nitry cca 19:00 hod.) 
 

Zmena programu vyhradená.  

__________________________________________________________________________________ 

Celý program okrem festivalu slovinských MAS zabezpečuje a hradí RA NSRV SR (napr. ubytovanie, 

doprava, stravovanie a pod.) Účastnícky poplatok vo výške 74,50 € zahŕňa účasť na odbornom podujatí 

„Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“ a bude fakturovaný Slovinskou vidieckou 

sieťou po akceptovaní záväznej prihlášky v RA NSRV SR.   

Počet účastníkov je limitovaný. Aktivita je určená pre záujemcov z Trnavského a Nitrianskeho kraja. 

Účastníci z iných krajov Slovenskej republiky nebudú akceptovaní.  

V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť záväzne potvrdiť najneskôr do 24. augusta 2018 podľa kraja:*  

Trnavský kraj: e-mailom na stankovianska@obviamregio.sk (bližšie informácie získate na t. č.: 0902 

541 346). 

Nitriansky kraj:e-mailom na kozolka@prounion.sk (bližšie informácie získate na t. č.: 0911 709 581). 

V prihlasovacom e-maile uveďte, prosím, nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, organizácia, 

IČO, číslo OP/Pas a adresa trvalého pobytu. 

Každý akceptovaný a zaregistrovaný účastník obdrží potvrdzujúci e-mail.                TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ. 

____________________________________________________________________________________ 

* V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojou prihláškou 

vo forme prihlasovacieho e-mailu udeľujem súhlas spol. PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01  Nitra (hostiteľskej organizácii 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj), Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prihlasovacom e-maile 

na aktivitu za účelom registrácie a evidencie účastníka. Súhlasím s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím 

stranám na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi PROUNION, a.s. a príslušným obchodným partnerom pre účely 

zabezpečenia služieb počas aktivity. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé 

a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov 

kedykoľvek odvolať. 
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