
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/4) 

Odborný workshop „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu 
implementácie stratégií CLLD“ 

 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

03. 12. 2018 Nitra-Dolné Krškany 

Počet účastníkov 24 osôb (22 účastníkov, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: v pondelok 03. 12. 2018 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre 

Nitriansky kraj spolu s RA NSRV SR pre Trnavský kraj odborný workshop venovaný aktuálnej 

problematike MAS. Hlavným cieľom aktivity bolo poskytnúť predstaviteľom z radov MAS informácie 

smerujúce k príprave a správnemu vypracovaniu dodatku stratégií CLLD podľa Usmernenia Riadiaceho 

orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové 

obdobie 2014 - 2020, kap. 10.1.1 a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu a výmenu informácií a 

skúseností. Workshop prebiehal v konferenčnej sále Hotela Viliam Fraňo v Dolných Krškanoch a za 

Nitriansky kraj sa ho zúčastnili zástupcovia všetkých 15 MAS z Nitrianskeho kraja so štatútom pre 

programové obdobie 2014 – 2020.  

Po registrácii účastníkov workshop úvodným slovom otvorila PaedDr. Katarína Skalická, PhD. 

manažérka publicity RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, ktorá sa v krátkosti vyjadrila k cieľu podujatia, 

zdôraznila možnosť zozbierania prípadných otázok, ich zaslania na CJ NSRV SR s požiadavkou 

zodpovedania RO. Taktiež zhrnula aktivity RA NSRV SR zrealizované v roku 2018 a poďakovala 

zástupcom MAS za aktívnu spoluprácu a komunikáciu počas celého roka. Následne požiadala 

regionálneho koordinátora RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a lektora v jednej osobe, aby pristúpil 

k jednotlivým bodom odborného programu. Ing. Tomáš Kozolka najskôr prakticky priblížil spôsob 

vykonania kontroly zaevidovaných povinných náležitostí časti stratégií CLLD pre PRV SR 2014 - 2020 

v kontexte aplikácie ITMS2014+, a potom prezentoval jednotlivé zmeny podľa Systému riadenia CLLD 

(verzia 1.8), interaktívne pracoval s jednotlivými súvisiacimi dokumentmi a rozvinul diskusiu v pléne 

napr. k personálnej matici, charakteru stanov MAS, stanoveným míľnikom pre MAS. Počas prezentácie 

boli spísané otázky, ktoré boli v závere workshopu zosumarizované a následne zaslané CJ NSRV SR 

s požiadavkou poskytnutia promptného stanoviska RO.   

Odborný workshop priniesol množstvo pozitívnych ohlasov účastníkov, pretože ozrejmil viaceré 

nejasnosti súvisiace so spôsobom zapracovania zmien do dodatku k stratégii CLLD a zároveň poskytol 

priestor na konštruktívnu diskusiu a výmenu informácií.    

 

 

 



 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Realizovať ďalšie podporné aktivity pre cieľovú skupinu MAS, ktoré im poskytnú teoretické 

i praktické informácie a poznatky potrebné pre zabezpečenie úspešnej implementácie stratégií 

CLLD v aktuálnom programovom období. 

 
 
Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. v. r. 
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka v. r.  
 
Dňa: 07. 12. 2018  Nitra 


