
Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni - 1.1/4 
Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 
- 2020 a podmienky poskytnutia NFP 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 13. 09. 2017 Tlmače 

Počet účastníkov 
26 osôb (22 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre 
Nitriansky kraj, 3 lektori) 

 

Popis realizácie aktivity: dňa 13. 09. 2017 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj 

so zámerom poskytnutia aktuálnych informácií o možnostiach podpory rozvoja vidieckych obcí z PRV 

SR 2014 - 2020 informačný seminár. Seminár sa konal v konferenčnej miestnosti penziónu LIPA v 

Tlmačoch. O seminár vzhľadom k jeho obsahu prejavili záujem najmä zástupcovia obcí, miestnych 

akčných skupín, verejno-súkromných partnerstiev i projektoví manažéri. 

Po zaregistrovaní účastníkov regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka 

seminár otvoril, privítal prítomných a vo vstupnej prezentácii priblížil činnosť a smerovanie aktivít 

Národnej siete rozvoja vidieka SR. Zároveň zdôraznil možnosť členstva v NSRV SR a výhody z neho 

vyplývajúce. 

Ing. Tomáš Kozolka v rámci druhého príspevku podrobne vysvetlil obsah výzvy č. 22/PRV/2017 

k podopatreniu 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo  vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

PRV SR 2014 - 2020. Venoval sa najmä základným informáciám, popisu podmienok podpory vrátane 

okruhu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov, povinným prílohám, najčastejšie kladeným 

otázkam a zároveň poskytol ucelený prehľad ukončených výziev v rámci opatrenia 7 PRV SR 2014 - 

2020.  

Ďalšou témou seminára bolo verejné obstarávanie v rámci projektov financovaných z PRV SR 2014 - 

2020. Tejto problematiky sa zhostil Ing. Andrej Gero (Obviam regio) a poskytol veľa informácií, ktoré 

boli pre účastníkov seminára veľmi cenné a užitočné. 

Po krátkom občerstvení pokračoval program seminára prezentáciou Mgr. Dagmar Litterovej (MPSVaR 

SR), v ktorej odzneli informácie zamerané na uplatňovanie horizontálnych princípov v podmienkach 

EŠIF a PRV SR 2014 - 2020, najmä otázky ohľadom nediskriminácie a rovnosti mužov a žien. Ich gescia 

spadá pod odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVaR SR. Zaujímavo bola rozvinutá 

myšlienka uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, o ktorej sa diskutovalo 

v súvislosti s predchádzajúcimi témami a zabezpečením nediskriminácie pri implementácii projektov.  

Následne sa ujal slova Ing. Daniel Ács, PhD., ktorý oboznámil prítomných so závermi výročnej správy 

o vykonávaní PRV SR 2014 - 2020 za rok 2016, ako aj so závermi z implementácie Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 - 2013. Zameral sa hlavne na zhodnotenie pozitívnych výsledkov a na druhej strane aj 

na nedostatky v kontexte napĺňania priorít programu. Pozornosť venoval i odporúčaniam pre najbližšie 

obdobie a predostrel celkový obraz, prečo je potrebné a dôležité vedeckými metódami hodnotiť 

a monitorovať program.  



V rámci diskusie sa riešila najmä problematika vyplývajúca z možností podpory realizácie projektov 

z výzvy č. 22/PRV/2017 a správne zabezpečenie verejného obstarávania k jednotlivým druhom 

projektov. 

Na základe komunikácie účastníkov v rámci diskutovaných tém možno konštatovať, že informačný 

seminár naplnil svoj cieľ a prítomným boli odovzdané aktuálne informácie k predmetnej problematike. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v informovaní cieľových skupín o Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, aktuálnych 

výzvach a možnostiach čerpania nenávratného finančného príspevku. 

• Rozširovať rady členov NSRV SR a aktualizovať kontaktné informácie v Databáze členov NSRV SR. 

 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 

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

Dňa: 14. 09. 2017 Nitra 


