
Správa z realizácie aktivity 

Číslo a názov aktivity 
Aktivita C 2.4/1 Národná a nadnárodná spolupráca – „Klub 
mladých farmárov“ 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 26. – 27. 01. 2018 Zlatná na Ostrove 

Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj spolupracovala so Združením 

mladých farmárov na Slovensku - ASYF na zrealizovaní podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Penzióne Zlatá 

Ryba v Zlatnej na Ostrove. Podujatie bolo zamerané na problematiku mladých farmárov a ich podporu 

v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kontexte aktuálnosti plánovaných a vyhlásených výziev z PRV SR 2014 – 

2020 a zmien v oblasti pozemkového práva. Zúčastnili sa ho najmä zástupcovia poľnohospodárskeho 

sektora, pričom najväčšie zastúpenie malí mladí a malí farmári.   

Po registrácii účastníkov podujatie otvoril predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF 

Milan Jurky, ktorý zároveň priblížil aktivity združenia. Následne odovzdal slovo regionálnemu 

koordinátorovi RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomášovi Kozolkovi, ktorý predstavil poslanie a 

činnosti NSRV SR vrátane výhod členstva v NSRV SR.  

Ďalší program pozostával z odborných prednášok na aktuálne témy z oblasti poľnohospodárskej 

výroby – charakteristiky podmienok výzvy pre podopatrenie 6.3, informácií k pripravovanej výzve pre 

podopatrenie 6.1 a k zmenám v oblasti pozemkového práva. Nasledovali doplnkové témy v spojitosti 

s implementáciou PRV SR 2014 – 2020, konkrétne boli prezentované informácie o podporných 

mechanizmoch pri realizácii projektov mladých farmárov a o inovačných technológiách v oblasti 

zavlažovania. Jednotlivé príspevky prezentovali lektori z PPA, SPU v Nitre a odborníci z praxe.  

Diskusia prebiehala počas každého príspevku a zároveň sa v rámci odborného programu vytvoril 

priestor na prácu v skupinách tzv. diskusné kluby, ktoré moderovali určení zástupcovia z radov 

Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF.  

RA NSRV SR pre plynulý priebeh prvého dňa aktivity zabezpečila obed pre účastníkov, lektorov a 

organizátorov, ktorý bol pripravený a podávaný v reštauračných priestoroch penziónu. 

Charakteristickým znakom prvého dňa podujatia bola živá diskusia medzi účastníkmi a lektormi, 

zaznelo veľa konštruktívnych pripomienok a návrhov na zlepšenie situácie a postupov v predmetnej 

problematike.  

Odporúčania pre ďalšiu Program podujatia pokračoval i na druhý deň a jeho cieľom bola návšteva 

farmy Ing. Zsolt Bindics ako príkladu dobrej praxe.  

činnosť: 

 Pokračovať v spolupráci so subjektami z oblasti pôdohospodárstva, ktoré sa snažia pomáhať 

farmárom napr. šírením osvety a presadzovaním nástrojov na zjednodušenie realizácie 

podnikateľskej činnosti farmárov. 

 Rozširovať členskú základňu NSRV SR a poskytovať dôležité informácie o poslaní NSRV SR a z PRV 

SR 2014 - 2020, ktoré sú prezentované na aktivitách takéhoto druhu. 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 

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

Dňa: 01. 02. 2018 Nitra 


