
 

 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Účasť regionálneho koordinátora NSRV SR na 
medzinárodnom podujatí organizovanom Európskou 

sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi 
sieťami iných členských štátov EÚ (C 2.3.2)   

LEADERFEST 2018 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 22. – 24. 05. 2018 Rožnov pod Radhoštěm, ČR  

 
Popis realizácie aktivity: v dňoch 22. – 24. 05. 2018 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre 
Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil tradičného podujatia pre priaznivcov vidieka „LEADERFEST 
2018“, ktoré zorganizovala Miestna akčná skupina Rožnovsko, z.s. v spolupráci s  Celostátní sítí pro 
venkov, Zlínským krajom, Národní sítí Místních akčních skupin České republiky a mestom Rožnov pod 
Radhoštěm. Podľa slov organizačného tímu sa ho zúčastnilo takmer 450 prihlásených zástupcov 
miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka z Českej republiky, Slovenska, Poľska 
i Rakúska. LEADERFEST sa uskutočnil s cieľom vytvorenia priestoru na výmenu skúseností, nadviazania 
úspešnej spolupráce medzi aktérmi rozvoja vidieka a predstavenie príkladov dobrej praxe 
zrealizovaných na vidieku. 
 
22. 05. 2018 regionálny koordinátor potvrdil svoju účasť pri registračnom pulte a zúčastnil sa 
popoludňajšieho programu, ktorý pripravili organizátori podujatia – konkrétne išlo o prehliadku 
Rožnovského pivovaru spojenú s odborným výkladom a o exkurziu do Málkovej čokoládovne, ktorá sa 
nachádza v tesnom susedstve s pivovarom. Zo sprievodného slova sa dozvedel veľa informácií 
o histórii, vzniku i výrobnom postupe oboch prevádzok a taktiež o podnikateľských zámeroch a 
projektoch do budúcnosti, ktoré by napomohli ďalšiemu rozvoju územia.   
 
V stredu (23. 05. 2018) po oficiálnom otvorení festivalu a úvodných príhovoroch začal odborný 
program pozostávajúci z prezentácií inšpiratívnych projektov z problematiky LEADER/CLLD. Keďže bolo 
na výber viac možností a program prebiehal paralelne na viacerých miestach, pri elektronickej 
registrácii účastníkov na podujatie si regionálny koordinátor zvolil bloky prezentácií, ktorých sa 
zúčastní. V rámci prvého bloku s názvom „Podnikanie na vidieku“ (Podnikání na venkově) s miestom 
konania v Koncertnej sále miestnej ZuŠ vystúpili šiesti zástupcovia MAS z ČR, postupne prezentovali 
zrealizované projekty, ktorými dokumentovali možné spôsoby úspešného podnikania na vidieku 
v českých podmienkach napr. veľmi zaujímavým projektom bola prevádzka malého rodinného podniku 
zahŕňajúceho výrobu piva, čokoládových praliniek a prevádzkovania pivných kúpeľov (prezentácia 
nadviazala na exkurziu v Rožnovskom pivovare z predchádzajúceho dňa); ďalej projekt zvýšenia záujmu 
o podnikanie u znevýhodnených osôb (napr. uchádzačov o zamestnanie, neaktívnych osôb a pod.), 
podpora farmárov na vidieku, riešenie krátkych dodávateľských reťazcov ako možnosti odbytu vo 
vidieckom priestore a regionálne značenie, podporné aktivity v podobe možnosti predaja regionálnych 
produktov v rámci sezónnych trhov. Za zmienku stojí i veľmi úspešný projekt podnikateľského 
inkubátora v Kunoviciach, ktorý poskytuje služby začínajúcim podnikateľom za výhodných podmienok. 
Po zodpovedaní otázok z pléna moderátor prvú sériu prednášok ukončil a regionálny koordinátor sa 



 

 

presunul na miesto konania druhého vybraného bloku prezentácií, ktorý prebiehal v Janíkovej stodole 
v areáli Dřevěného městečka. Blok „Konektivita a spolupráca na vidieku“ (Konektivita a spolupráce na 
venkově) bol zameraný na efektívne a účinné prepájanie ľudí, názorov a aktivít, ktoré smerujú 
k zmysluplnej spolupráci a sieťovaniu. V rámci jednotlivých prednášok sa skloňoval najmä význam 
vzájomnej spolupráce, lokálnych partnerstiev, participácie, práce v aktívnej a súdržnej komunite. 
Všetky tieto spomenuté piliere vedú k zabezpečeniu vzájomného fungovania a súladu vo vidieckom 
priestore. V rámci konkrétnych príkladov bol prezentovaný napr. sociálny fond MAS Brdy Vltava ako 
nový regionálny finančný nástroj pre poskytovanie podpory a stability miestnej siete sociálnych 
služieb. Do tohto procesu sú prostredníctvom fondu zapojené obce z regiónu, miestni podnikatelia 
i široká verejnosť. Po kole otázok a odpovedí nasledovala exkurzia do areálu Valašského múzea 
v prírode, kde sa regionálny koordinátor zúčastnil prehliadky „Dřevěného městečka“. Skanzen 
prezentuje tradičný spôsob života obyvateľov malého mesta v polovici 19. storočia po prvú štvrtinu 20. 
storočia. Sprievodkyňa o. i. oboznámila účastníkov prehliadky s druhmi stavieb, ktoré tvoria skanzen 
napr. s meštianskym domom, radnicou, hostincom i kostolom, ktorý bol jednou z dominánt mesta. 
Taktiež si účastníci prezreli i interiér niektorých budov a oboznámili sa s expozíciou v dome richtára ako 
vtedajšieho zástupcu vrchnosti vo valašských obciach.   
 
Regionálny koordinátor navštívil i farmárske trhy s ponukou regionálnych produktov, ktoré prebiehali 
počas celého dňa v rámci kúpeľnej kolonády a spolu s vystúpeniami folklórnych súborov spestrili 
program festivalu. 
 
Štvrtkový (24. 05. 2018) odborný program pozostával z troch blokov prednášok, ktoré podobne ako 
v predchádzajúci deň, prebiehali paralelne. Regionálny koordinátor absolvoval časť s názvom „SMART 
riešenia pre vidiek“ (SMART řešení pro venkov) v reprezentačných priestoroch Janíkovej stodoly. 
Jednotliví lektori najmä z radov zástupcov MAS a odborníkov z praxe prezentovali „smart“ nápady 
vhodné i pre aktivity v oblasti rozvoja vidieka. Priestor bol venovaný: elektromobilite v kontexte 
sociálneho riešenia pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (napr. seniorov, osoby s hendikepom); 
jednoduchému a účinnému využitiu retroreflexných prvkov prispievajúcich k bezpečnosti chodcov - 
účastníkov cestnej premávky, inkubačnému a akceleračnému programu pre sociálne a technologické 
startupy. Inšpiratívna bola i prednáška Malej technickej univerzity o projekte technického vzdelávania 
detí s cieľom vzbudiť u nich záujem o techniku, rozvíjať technické myslenie a zabezpečiť osvojenie si 
základných zručností. Za zmienku taktiež stojí i využitie dronov ako príležitosti pre SMART obce 
a mestá. Prednášajúci vyzdvihol najmä význam pre MAS zahŕňajúci spôsob jednoduchej a zároveň 
neobyčajnej propagácie, možnosť mapovania územia, dokumentácie stavieb, aplikácie 
v poľnohospodárstve, pričom však zdôraznil, že pri využívaní dronov je nevyhnuté dodržiavať aktuálnu 
legislatívu a stanovené pravidlá (napr. registrovanie lietadiel, poistenie, ochrana osobných údajov 
a pod.). 
 
Posledným bodom festivalového programu bolo zhrnutie obsahu všetkých tematických blokov (z 
dôvodu, že prebiehali súbežne), každý z moderátorov v krátkosti prezentoval výstupy bloku, do 
ktorého bol zainteresovaný. Okrem už spomenutých blokov prezentácií sa počas dvoch dní účastníci 
festivalu mohli zúčastniť aj bloku: „Ľudia na vidieku“ (Lidé na venkově) a „Udržateľné životné 
prostredie na vidieku (Udržitelné životní prostředí na venkově).  
V závere programu v rámci pléna odzneli prezentácie k problematike LEADER/CLLD, s ktorými vystúpili 
predstavitelia RO resp. MAS zo zahraničia (Slovenská republika, Poľsko a Rakúsko).    
 



 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

✓ Pokračovať v účasti na stretnutiach takéhoto druhu, ktoré sú nositeľom informácií využiteľných 
v aktívnej činnosti RA NSRV SR a taktiež prinášajú výmenu skúseností k problematike 
LEADER/CLLD. 

✓ Získavať inšpirácie a konkrétne námety na témy a zameranie aktivít (v rámci vzdelávacích 
a informačných seminárov, národnej a nadnárodnej spolupráce i propagácie) RA NSRV SR. 

✓ Informácie o prezentovaných príkladoch dobrej praxe šíriť a prezentovať v rámci Nitrianskeho 
kraja. 

 

Príloha: 

• Pozvánka s programom 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 
 
Dňa: 28. 05. 2018 


