
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 

a číslo aktivity 

Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni 

(C 1.1/2) 

 

Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 

2017 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania 

aktivity 
03. 05. 2017 Cabaj-Čápor 

Počet účastníkov 
27 osôb (22 účastníkov, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre 

Nitriansky kraj, 3 lektori) 
 

Popis realizácie aktivity: dňa 03. 05. 2017 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre 

Nitriansky kraj informačný seminár, cieľom ktorého bolo poskytnutie odborných a praktických 

informácií o  GSAA vedúce k zvýšeniu a rozšíreniu poznatkov žiadateľov o priame podpory 

pri práci s GSAA . Seminár sa konal v prezentačnej miestnosti Penziónu „Salaš Cabaj“ v obci 

Cabaj - Čápor. Aktivita bola zrealizovaná na základe požiadavky a záujmu zo strany 

poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom kraji.  

Po registrácii účastníkov seminár otvoril a moderoval regionálny koordinátor RA NSRV SR 

pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka, ktorý v rámci úvodného slova priblížil účastníkom 

činnosť NSRV SR, jej zameranie, aktivity a benefity členstva v NSRV SR. Následne odovzdal 

slovo odborníkom zaoberajúcim sa rozsiahlou tematikou GSAA, menovite RNDr. Stanislavovi 

Klimovi a Ing. Zuzane Kubindovej, ktorí podrobne účastníkom vysvetlili jej význam v praxi. 

Vo svojich príspevkoch sa zamerali najmä na úpravu užívateľských parciel, prekreslenie LPIS-

u, generovanie žiadosti a jej následnej verifikácie. 

Pohľad Pôdohospodárskej platobnej agentúry na problematiku GSAA prezentovala Ing. Mária 

Zemaníková zo sekcie priamych podpôr. 

Keďže prezentované témy boli obsahovo i odborne náročné, rozvinula sa rozsiahla diskusia. 

Účastníci sa zaujímali najmä o praktické informácie, ktoré im umožnia bezproblémové 

zvládnutie nového systému podávania žiadostí. 

Na základe záverov seminára možno konštatovať, že splnil svoj účel a bol pre účastníkov, 

vzhľadom k rozsahu poskytnutých informácií, prínosný. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Reagovať na informačné potreby a požiadavky regiónu a pokračovať v realizácii aktivít, 

ktoré sú tematicky dôležité pre jednotlivých aktérov v oblasti rozvoja vidieka.  

• Pokračovať v procese získavania nových členov NSRV SR i v aktualizovaní kontaktných 

informácií v Databáze členov NSRV SR. 
 

Správu vypracovala: Mgr. Silvia Ilková 

Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 

Dňa: 09. 05. 2017 Nitra 


