
 

Správa z realizácie aktivity 
 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/4.) 

„Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

18. 06. 2019 Palárikovo 

Počet účastníkov 
18 osôb (15 účastníkov, 1 lektor, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj) 

 
 
Popis realizácie aktivity: dňa 18. júna 2019 (utorok) zrealizovala Regionálna anténa Národnej siete 

rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj workshop zameraný na tému využitia inovatívnych finančných 

nástrojov v oblasti pôdohospodárstva. Aktivita sa konala v kongresovej miestnosti Wellness & Relax 

centra v Palárikove. Zúčastnili sa jej poľnohospodári a ďalší odborníci z praxe. 

 

Po zaregistrovaní účastníkov, otvorení workshopu a poskytnutí informácií o Národnej sieti rozvoja 

vidieka SR a jej činnosti bola odprezentovaná analýza hodnotiaca financovanie pôdohospodárstva 

(sektor poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva) na Slovensku v predchádzajúcich rokoch. Jej 

výstupom a záverom bude možnosť aplikácie inovatívnych finančných nástrojov v slovenských 

podmienkach. V kontexte optimálneho využitia finančných nástrojov boli spomenuté konkrétne 

príklady z praxe viažuce sa najmä na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zavádzanie nových 

technológií do výroby a pod. 

 

Ďalšia prezentácia v rámci programu priniesla informácie a poznatky k využitiu inovatívnych 

finančných nástrojov v členských krajinách Európskej únie a možnosti ich uplatnenia i na území 

Slovenskej republiky v blízkej dobe. 

 

Počas diskusie účastníci hovorili o zásadných problémoch vyplývajúcich z financovania 

pôdohospodárskych aktivít a dospeli k záveru, že sú potrebné predovšetkým finančné nástroje 

úverového charakteru na obdobie 5 a viac rokov a záručné fondy. 

 

Workshop zaznamenal pozitívny ohlas zo strany zúčastnených, čo potvrdilo zmysluplnosť jeho 

zrealizovania. 

 



 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Organizovať i naďalej vzdelávacie a informačné aktivity podľa potrieb regiónu a požiadaviek 

zástupcov jednotlivých oblastí rozvoja vidieka. 

• Aktívne sa zapájať do odborných diskusií k aktuálnym témam za pomoci aktérov 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z územia kraja.  

 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 26. 06. 2019  Nitra 


