
 

 

Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

2.1/1 Stretnutie so zahraničnými partermi k PRV v SR – 
Stretnutie s partnermi z Českej republiky 

Regionálna anténa Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 17. – 18.10.2016, územie NSK 

Počet účastníkov 35 osôb (23 účastníkov z ČR a 12 účastníkov zo SR) 

 

 

Popis realizácie aktivity: v termíne 17. – 18.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete 
rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky. Jednalo 
sa o dvojdňovú aktivitu, ktorá mala za cieľ spojiť záujmové skupiny z dvoch štátov. Svoju účasť vopred 
potvrdili 2 osoby z územia MAS Ipeľ – Hont a 2 osoby z územia MAS Radošinka, avšak v deň realizácie 
sa účasti zriekli, z dôvodu neodkladných pracovných povinností a ochorenia. Z dôvodu neočakávaného 
meškania zahraničnej skupiny, pristúpili organizátori aktivity k reorganizácii jednotlivých bodov 
programu.   

Dvojdňové stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére a v družných rozhovoroch. Zástupcovia 
združení na spoločnom stretnutí v obci Nevidzany prezentovali svoje regióny, úspechy z realizácie 
rozvojovej stratégie v rokoch 2007 – 2013 ako aj predpoklady rozvoja na roky 2014 – 2020. Ing. Ondrej 
Hanušovský, regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj, prispel informáciami o činnosti NSRV 
SR a možnostiach nadnárodnej spolupráce. 

Súčasťou programu bola i prehliadka regiónu v teréne, kde manažér MAS Ing. Tomáš Kozolka predstavil 
úspešné projekty súkromného i verejného sektora a ich zrealizovanie priblížil zaujímavým 
komentárom. Účastníci mali možnosť prejsť sa parkom v obci Volkovce, ktorý v tomto čase hral 
pestrými farbami jesene. Tento projekt si ich sympatie získal nielen preto, že vytvoril príjemné miesto 
na aktívne trávenie voľného času, ale i vďaka zisteniu, že v národnej súťaži projektov, realizovanej 
NSRV SR v roku 2014, bol ocenený prvým miestom v kategórii projektov z Opatrenia 3.4.2 PRV SR 2007 
- 2013. Ďalšími zastávkami prehliadky regiónu boli projekty detských a športových ihrísk vo viacerých 
členských obciach a projekt diverzifikácie vo vinárstve v Nevidzanoch. O kvalite agroturistického 
zariadenia sa zahraniční hostia presvedčili priamo „na vlastnej koži“, keďže využili ponuku ubytovania. 
 
Výsledkom celého podujatia bola diskusia na tému budúcej projektovej spolupráce a pozvanie na 
návštevu územia MAS Hanácký venkov, ktoré v mene celej delegácie predniesol Mgr. Dominik Vlč, 
riaditeľ kancelárie MAS 
 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

 pokračovať v aktivitách sieťovania aktérov rozvoja vidieka, 



 

 

 identifikovať na území NSK projekty – príklady dobrej praxe, ktoré by mohli poslúžiť 
k prezentácii pri ďalších stretnutiach, 

 zistiť záujem MAS/VSP a iných združení o možnosti sieťovania v konkrétnej krajine EÚ 
a následne sa podieľať na „vyhľadávaní vhodných a partnerských subjektov. 

 


