
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/1) 

 
Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS 

z Nitrianskeho a Trnavského kraja 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

19. 02. 2018 Nitra 

Počet účastníkov 
37 osôb (31 účastníkov, 2 lektori, 3 zástupcovia CJ NSRV SR, 1 zástupca 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: dňa 19. 02. 2018 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj 
v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trnavský kraj informačný workshop k problematike 
LEADER a začiatku implementácie MAS. Hlavným cieľom aktivity bolo poskytnúť a sprostredkovať 
zástupcom miestnych akčných skupín so štatútom v aktuálnom programovom období dôležité 
informácie k výzve 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 PRV SR 2014 - 2020. Seminár sa konal 
v reprezentačných priestoroch hotela MIKADO - v konferenčnej sále na 1. poschodí.  
 
Registrácia účastníkov prebiehala pri registračnom stole, kde mali účastníci k dispozícii i informačno-
propagačné materiály a občerstvenie. Workshop otvorila PaedDr. Katarína Skalická, PhD., ktorá 
privítala účastníkov a lektorov a poskytla základné informácie k priebehu workshopu. Zároveň v rámci 
prvej prezentácie priblížila činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR a zrealizované a pripravované 
aktivity RA NSRV SR pre Nitriansky a Trnavský kraj.  
 
Následne odovzdala slovo Mgr. Ingrid Kociánovej z oddelenia rozvoja vidieka a LEADER Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Lektorka prezentovala informácie k podmienkam podpory na 
prevádzkové náklady a oživenie týkajúce sa výzvy 27/PRV/2018 a poskytla podrobnú inštruktáž 
k vypĺňaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+. Zároveň upozornila na 
zapracovanie jednotlivých položiek vzoru žiadosti napr. v rámci realizácie projektu, harmonogramu 
realizácie aktivít a spôsobu predkladania povinných príloh k ŽoNFP. Počas celej prednášky Mgr. 
Kociánová v kooperácii s Ing. Viliamom Bružeňákom (oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR) 
a Ing. Tomášom Kozolkom regionálnym koordinátorom RA NSRV SR pre Nitriansky kraj konštruktívne 
odpovedala na otázky z pléna a vysvetľovala formulácie, ktoré boli pre účastníkov nejasné. 
 
Po krátkej prestávke nasledovala praktická názorná ukážka vypĺňania formuláru ŽoNFP. Mgr. 
Kociánová prešla postupne časti a náležitosti formuláru s detailným popisom. Zároveň počas tohto 
príspevku prebiehala živá diskusia, otázky boli operatívne zodpovedané s odporučením, že prípadné 
ďalšie pripomienky resp. nejasnosti treba zasielať na e-mail: leader@land.gov.sk v kópii na NSRV SR 
(aby sa predišlo ich zdupľovanému zasielaniu). Dialóg zástupcov RO pre PRV SR 2014 – 2020 
s účastníkmi workshopu prebiehal i k téme úpravy kritérií pre výber projektov v rámci implementácie 
stratégie CLLD a taktiež boli prezentované odpovede na otázky súvisiace so začiatkom implementácie 
stratégie CLLD. 
   
Posledným bodom odborného programu bolo stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP 
na regionálnej úrovni v rámci Nitrianskeho a Trnavského kraja. Toto zasadnutie moderoval 
a konštruktívne viedol Ing. Kozolka. Zdôraznil, že takýto typ stretnutia vytvára vhodný priestor na 
výmenu informácií, vyjadrenie pripomienok a myšlienok v kontexte uplatňovania princípu partnerstva 



 

pre účely lepšej a kvalitnejšej implementácie opatrenia 19 PRV SR 2014 – 2020. Stretnutie prinieslo 
podnetnú besedu o problémoch vyplývajúcich z aktuálnej situácie. Hovorilo sa najmä o spôsobe 
výberu odborných hodnotiteľov k ŽoNFP z pohľadu PRV SR 2014 – 2020 a IROP, aktuálnosti 
harmonogramu výziev v akčnom pláne, úprave míľnikov pre určenie výkonnosti MAS a o oznamovacej 
povinnosti pri zmenách v personálnej matici a pod.  Do diskusie sa zapájali zástupcovia MAS i RO pre 
PRV SR 2014 – 2020. Z ich strany bola vyjadrená snaha napomôcť MAS zefektívniť celý proces 
implementácie. 
 
Na základe aktívnej diskusie, ktorá prebiehala počas celého podujatia i názorov a odporúčaní 
vyjadrených v hodnotiacich dotazníkoch možno konštatovať, že účastníci nadobudli veľa cenných 
informácií z danej problematiky, ktoré im uľahčia realizáciu ďalších pracovných postupov v rámci 
začiatku implementácie stratégií CLLD. Informačný workshop tak splnil stanovený cieľ. 
 
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Zástupcom MAS poskytovať naďalej aktuálne a dôležité informácie napomáhajúce plynulej 
implementácii stratégií CLLD a efektívnej činnosti MAS. 

• Pokračovať v realizácii aktivít vychádzajúcich z potrieb beneficientov PRV SR 2014 – 2020.  
 

 
Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. v.r. 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka v.r. 
 
Dňa: 21. 02. 2018  Nitra 


