
Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Národná a nadnárodná spolupráca:   Regionálna konferencia 
„Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ (C 2.4/2.) 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 12. 11. 2018 Nitra 

 

Popis realizácie aktivity: dňa 12. 11. 2018 sa v priestoroch pavilónu K v areáli agrokomplexu, 

NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. v Nitre uskutočnila Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka 

v partnerstve“, ktorú organizačne zabezpečila Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v 

spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom. RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zabezpečila prenájom 

konferenčných priestorov a prezentačných stánkov, v kompetencii NSK bol odborný program 

a zabezpečenie cateringu (občerstvenie a obed), pričom spoluorganizácia RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj z pohľadu financovania bola nižšia ako NSK.    

Prestížne podujatie bolo zamerané na aktuálne informácie k podpore implementácie stratégií CLLD 

v programovom období 2014 – 2020 a na problematiku regionálneho značenia. Účastníci boli najmä 

z radov MAS, obecných samospráv, akademickej obce (SPU v Nitre, UKF v Nitre), RRA, VÚC 

Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja a taktiež zástupcov MPRV SR a NSRV SR a pod. 

Registrácia účastníkov prebiehala vo „foajé“ pavilónu, kde sa nachádzali i prezentačné stánky určené 

na propagáciu produktov držiteľov regionálnych značiek Nitrianskeho kraja v rámci sprievodného 

programu konferencie. 

Konferenciu otvoril a moderoval Mgr. Ján Veteráni z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý 

v úvode privítal všetkých prítomných a priblížil program konferencie. Následne odovzdal slovo 

predsedovi NSK doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD., ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prínosy 

programu LEADER v rámci nitrianskeho regiónu, pričom zdôraznil jeho najväčšie pozitíva - podporu 

miestnej ekonomiky, vytvorenie nových pracovných miest vo vidieckom prostredí, nízku mieru 

spolufinancovania projektov i podporu podnikateľských subjektov, ktorí sú držiteľmi regionálnej 

značky kvality. 

Program konferencie bol rozdelený do dvoch blokov, pričom v rámci úvodného bloku prednášok 

účastníci získali komplexné informácie o procese schvaľovania MAS, ich činnosti a implementácii 

stratégií CLLD, ktoré priblížil Ing. Viliam Bružeňák z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR. Ďalej prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (SPU v Nitre) prezentovala medzinárodný projekt 

BIOREGIO, ktorého cieľom je posilnenie európskej cirkulárnej ekonomiky v oblasti biologických 

materiálov. Do tohto významného projektu sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zapojila 

spolu Nitrianskym samosprávnym krajom a realizuje sa v rámci programu Interreg Europe.  

Ing. arch. Viera Juricová - Melušová (ÚNSK) prezentovala podporné nástroje rozvoja vidieka smerom 

k činnosti MAS a držiteľov regionálnej značky v rámci územia Nitrianskeho kraja a blok bol uzavretý 

príspevkom Mgr. Petry Klimo Zlatošovej (RRA Nitra) o prínose a aktivitách RRA a aktívnej spolupráci 

s Nitrianskym samosprávnym krajom.  

Druhý blok prednášok po prestávke otvorila PaedDr. Katarína Skalická, PhD. (RA NSRV SR pre 

Nitriansky kraj), ktorá vo svojej prezentácii informovala o Národnej sieti rozvoja vidieka SR, jej cieľoch, 

organizačnej štruktúre a o zrealizovaných a pripravovaných aktivitách nitrianskej antény v roku 2018.  

Tému regionálnych značiek v kontexte regionálnych ekonomík rozviedol Mgr. Daniel Balko (NSK). 



So svojimi príspevkami vystúpili i manažérky dvoch nitrianskych miestnych akčných skupín – Mgr. 

Daniela Kozáková (MAS CEDRON – NITRAVA) a Ing. Barbora Gerhátová (Združenie mikroregiónu 

SVORNOSŤ), pričom skôr menovaná informovala o implementácii regionálnej značky NITRAVA ako 

o identifikačnom nástroji produktov a o ceste k tvorbe krátkych dodávateľských reťazcov. Ing. 

Gerhátová hovorila o činnosti MAS, jej úspechoch, snažení a zrealizovaných projektoch v území MAS.  

Konferencia bola spestrená a obohatená o remeselné trhy, v rámci ktorých jednotliví držitelia 

regionálnych značiek z Nitrianskeho kraja prezentovali svoje produkty potravinárskeho, umeleckého 

a remeselného charakteru. V stánkoch svoju činnosť propagovali medári, vinári, producenti 

tekvicových jadierok, tekvicového oleja, biokozmetiky, ručne vyrábaných šperkov či tradičných 

vianočných výrobkov. Účastníci konferencie sa pri stánkoch zastavovali a diskutovali o kvalite 

jednotlivých výrobkoch, spôsobe a náročnosti výroby a pod. a prejavovali záujem o dané produkty. 

Zároveň počas prestávok prebiehala i živá diskusia na tému aktuálnej situácie MAS a implementácie 

stratégií CLLD, do ktorej sa zapájali nielen zástupcovia MAS, ale i predstavitelia NSK, NSRV SR a ďalší. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

→ Naďalej pokračovať v spolupráci zameranej na realizáciu odborných podujatí s organizáciami 

aktívnymi v oblasti rozvoja vidieka. 

→ Prezentovať činnosť RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, jej príspevok v oblasti rozvoja vidieka v rámci 

týchto podujatí a informovať o výhodách členstva v NSRV SR. 

 

 

Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. 

 

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

        Ing. Tomáš Kozolka 

regionálny koordinátor RA NSRV SR  

pre Nitriansky kraj 

Dňa: 13. 11. 2018 Nitra 


