
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni - 
2.1/1 - Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 
2014 – 2020 v SR – stretnutie so zahraničnými partnermi: 
ČESKO–SLOVENSKÉ STRETNUTIE PARTNEROV 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 10. - 11. 10. 2017, región OZ Radošinka (Nitriansky kraj) 

Počet účastníkov 
15 účastníkov z Českej republiky 
24 účastníkov z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja 
1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj 

 

Popis realizácie aktivity: v dňoch 10. – 11. 10. 2017 zorganizovala Regionálna anténa Národnej siete 

rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj stretnutie so zahraničnými partnermi z členskej krajiny EÚ. Išlo 

o dvojdňovú aktivitu zameranú na vytvorenie priestoru na sieťovanie a výmenu skúseností medzi 

domácimi zástupcami a účastníkmi zo susednej Českej republiky. Svoju účasť vopred potvrdili 

zástupcovia MAS Buchlov a OZ Radošinka, ktorí na predmetnej aktivite podpísali Memorandum 

o spolupráci na najbližšie roky. Aj toto je úspešný príklad opodstatnenosti realizácie aktivít NSRV SR 

priamo v teréne.  

Z dôvodu nepriaznivého počasia pristúpili usporiadatelia aktivity k reorganizácii plánovaného bodu 

programu v rámci prvého dňa – namiesto výstupu na vyhliadkovú vežu Radošinka bola do programu 

zaradená prehliadka obnoveného kaštieľa v obci Nové Sady, kde sa nachádza miestne a regionálne 

múzeum.    

Dvojdňové podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére sprevádzané družnými dialógmi medzi 

účastníkmi. Zástupcovia združení na spoločnom pracovnom stretnutí v obci Radošina prezentovali 

svoje regióny, úspechy z realizácie rozvojovej stratégie v rokoch 2007 – 2013 ako i zamýšľaný postup 

vedúci k ďalšiemu rozvoju v aktuálnom programovom období. Ing. Tomáš Kozolka regionálny 

koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj prispel informáciami o činnosti NSRV SR a o možnostiach 

nadnárodnej spolupráce v oblasti hľadania partnerov pre spoločné projekty. 

Program obohatila i prehliadka regiónu v teréne, kde manažérka OZ Radošinka Ing. Renáta Lelovská 
priblížila najmä úspešné projekty verejného sektora, taktiež účastníci mali možnosť navštíviť aj 
zariadenia vidieckeho cestovného ruchu či z oblasti pôdohospodárstva, s ktorými MAS úspešne 
spolupracuje.   
 
Ďalej boli účastníkom predstavené rozvojové projekty obce Bojná, rozvojové projekty a kaštieľ v obci 
Nové Sady, trvalková škôlka v obci Čab, pričom región OZ Radošinka bol prezentovaný aj počas jazdy 
autobusom. Centrom pozornosti v obci Radošina bolo vinárstvo „Pivnica Radošina“ a jeho projektové 
zámery do budúcna. Obec Bojná má zriadené obecné múzeum prezentujúce najstaršie osídlenie na jej 
území z čias Veľkej Moravy a na území ktorej v súčasnosti prebieha aktívny archeologický výskum. 
Účastníci mali možnosť prezrieť si „hradisko Valy Bojná“, ktoré sa nachádza hlboko v lese nad obcou 
a po obedňajšej prestávke strávenej v príjemných priestoroch reštauračného zariadenia „Ranč pod 
Babicou“ absolvovali prehliadku Mini Zoo. Zároveň boli oboznámení s voľnočasovými aktivitami, ktoré 
toto zaujímavé a návštevníkmi vyhľadávané rekreačné miesto, ponúka.  
 
Významným prínosom česko-slovenského stretnutia bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi 
OZ Radošinka a MAS Buchlov a konštruktívna diskusia na tému budúcej projektovej spolupráce.  
 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

 pokračovať v aktivitách zameraných na spájanie aktérov rozvoja vidieka, 



 v území NSK špecifikovať tzv. príklady dobrej praxe, ktoré by boli vhodné na prezentáciu pri 
ďalších partnerských stretnutiach, 

 získať informácie týkajúce sa záujmu MAS/VSP a ďalších vidieckych aktérov o sieťovanie 
v konkrétnej členskej krajine EÚ a následne zabezpečiť komunikáciu a sieťovanie relevantných 
partnerských subjektov na vidieku. 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 

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

Dňa: 20. 10. 2017 Nitra 


