
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/2) 

 
Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe 

 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

13. 06. 2018 Cabaj-Čápor 

Počet účastníkov 
27 osôb (23 účastníkov, 2 lektori, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre 

Nitriansky kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: dňa 13. 06. 2018 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj  
informačný seminár venovaný aktuálnym výzvam PRV SR 2014 – 2020 a príkladom dobrej praxe k téme 
krátkych dodávateľských reťazcov. Aktivita sa uskutočnila s cieľom oboznámiť účastníkov seminára 
s obsahom výzvy k podopatreniu 4.1 a 16.4 PRV SR 2014 – 2020 a predostrieť i konkrétne skúsenosti 
s realizáciou projektov v rámci spolupráce medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriadení a 
rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov. Seminár sa konal v prezentačnej 
miestnosti Penziónu Calaš Cabaj v obci Cabaj-Čápor.  
 
Po zaregistrovaní účastníkov informačný seminár úvodným slovom a poskytnutím organizačných 
informácií otvorila PaedDr. Katarína Skalická, PhD. manažér publicity RA NSRV SR pre Nitriansky kraj. 
Súčasne odprezentovala informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR s dôrazom na aktivity 
nitrianskej regionálnej antény a priebeh celého podujatia moderovala. 
 
Následne so svojimi príspevkami vystúpil Ing. Tomáš Kozolka regionálny koordinátor RA NSRV SR pre 
Nitriansky kraj, ktorý v rámci prvej prezentácie poskytol zrozumiteľný výklad výzvy č. 29/PRV/2018 
k podopatreniu 4.1 so zameraním na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), biomasy, 
založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s 
energetickým využitím biomasy. Podrobne charakterizoval podmienky výzvy, rozsah činností vrátane 
základných informácií o termínoch, indikatívnej výške finančných prostriedkov určených na vyčerpanie 
vo výzve, výšky výdavkov určených na 1 projekt i hlavných formálnych náležitostí. Taktiež v priebehu 
prezentácie odpovedal na otázky položené účastníkmi seminára. 
V rámci druhého príspevku sa venoval popisu výzvy č. 32/PRV/2018 k podopatreniu 16.4 smerujúcej k 

podpore horizontálnej a vertikálnej spolupráci medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri vytváraní 

a rozvíjaní krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a k podpore propagačných činností v 

miestnom kontexte súvisiacich s ich rozvojom. Hneď na začiatku prezentácie upozornil na skutočnosť, 

že  žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude možné podávať len na  integrované 

projekty zahŕňajúce podopatrenie 16.4 spolu so sprievodnými podopatreniami t. j 4.1 – Podpora na 

investície do poľnohospodárskych podnikov a/alebo 4.2 – Podpora pre investície na 

spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Postupne prešiel obsah 

celej výzvy a detailne sa venoval podmienkam poskytnutiu NFP, spôsobu financovania, oprávneným 

aktivitám i hlavným špecifikám výzvy. Poskytol tak komplexný prehľad obsahu a zamerania celej výzvy, 

súčasne reagoval na dotazy z pléna, konštruktívne na ne odpovedal a zároveň pre lepšiu predstavu 

realizácie projektu pridal praktické rady a odporúčania.  

Po obedňajšej prestávke seminár pokračoval blokom príspevkov nadväzujúcich na odprednášanú 

problematiku. Riaditeľka Agentúry pre rozvoj južného Slovenska – RRA Lučenec Bronislava Nyesteová 



 

na úvod predstavila RRA Lučenec, spomenula významné aktivity, ktoré boli zrealizované v rokoch 2015 

– 2017 so zameraním na inovácie v poľnohospodárstve a plynule prešla k rozvíjaniu aktivít vytvorenej 

siete spolupráce medzi poľnohospodárskymi subjektmi v okrese Lučenec. Hovorila o sieti zameranej 

na živočíšnu i špecializovanú rastlinnú výrobu, sieťovaní v oblasti cestovného ruchu medzi 

prevádzkovateľmi zariadení cestovného ruchu a taktiež spomenula sieťovanie potenciálnych 

sociálnych podnikov. Počas prezentácie živo komunikovala s účastníkmi seminára, odpovedala na 

tematické otázky, o ktoré sa zaujímali a poskytla veľa praktických skúseností z aktívnej činnosti 

zahŕňajúcej realizáciu služieb pri vytváraní krátkych dodávateľských reťazcov  v území.  

Na prezentované informácie nadviazal zástupca Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 

– RRA JUDr. Milan Hagovský, ktorý veľmi zaujímavým spôsobom priblížil skúsenosti s tvorbou krátkych 

dodávateľských reťazcov, výhody a pozitíva miestneho trhu s dôrazom na predaj zdravých a kvalitných 

potravinových produktov, produktov s regionálnou značkou a zanietene informoval i o projekte 

komunitnej regionálnej tržnice. Upozornil aj na schopnosť vedieť sa orientovať na trhu z pohľadu 

spotrebiteľa, vybrať si z ponúkaných možností (veľkoobchodné prevádzky, lokálne predajne) čo 

najlepšie i vzhľadom k zdraviu a aktuálnym životným podmienkam. Jeho prezentácia rozprúdila živú 

diskusiu o súčasnej situácii v oblasti predaja a distribúcie produktov rôznej kvality, kde hlavnú úlohu 

zohráva cena a v popredí sú rôzne nekalé praktiky predaja.     

Informačný seminár splnil svoj cieľ, pretože priniesol veľa cenných informácií z problematiky činnosti 

NSRV SR a jej úlohy v oblasti rozvoja vidieka, k sprehľadneniu aktuálne vyhlásených výziev PRV SR 2014 

– 2020 a jeho prínos je i v praktických príkladoch dobrej praxe odprezentovaných odborníkmi z oblasti. 

Uvedené informácie potvrdzujú i vyjadrenia účastníkov podujatia počas jeho priebehu a zároveň aj ich 

názory poskytnuté v rámci zozbieraných dotazníkov. 

 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v realizácii aktivít vychádzajúcich z aktuálnej situácie v PRV SR 2014 – 2020 a realizovať 
podujatia prinášajúce teoretické informácie i poznatky a skúsenosti z praxe.  
 

 
Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. v.r. 
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka v.r. 
 
Dňa: 18. 06. 2018  Nitra 


