
 

 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Odborná exkurzia do zahraničia: „ODBORNÁ EXKURZIA DO 

ZAHRANIČIA – ČESKÁ REPUBLIKA/NEMECKO (REGIONÁLNYCH 

ANTÉN NSRV SR PRE NITRIANSKY, TRNAVSKÝ A TRENČIANSKY 

KRAJ)“ (2.2./1.) 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
08. – 11. 10. 2019 územie MAS Český sever (Česká 

republika) a MAS Naturpark Zittauer Gebirge (Nemecko) 

Počet účastníkov 

48 osôb (15 účastníkov z Nitrianskeho kraja, 1 zástupca RA 
NSRV SR pre Nitriansky kraj, 15 účastníkov z Trnavského 

kraja, 1 zástupca RA NSRV SR pre Trnavský kraj a 15 
účastníkov z Trenčianskeho kraja, 1 zástupca RA NSRV SR 

pre Trenčiansky kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: v dňoch 8. – 11. októbra 2019 zrealizovala RA NSRV SR pre Nitriansky kraj 

spolu s RA NSRV SR pre Trnavský a Trenčiansky kraj odbornú exkurziu s cieľom prehliadky projektov 

zameraných na problematiku LEADER, vidiecky cestovný ruch a projekty spolupráce v území MAS Český 

sever (ČR) a MAS Naturpark Zittauer Gebirge (Nemecko). Za RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa odbornej 

exkurzie zúčastnil regionálny koordinátor RA NR Ing. Tomáš Kozolka a 15 predstaviteľov z MAS,  

z oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a obecnej samosprávy z územia Nitrianskeho kraja. 

Odborná exkurzia začala nastúpením a zaregistrovaním účastníkov z Nitrianskeho kraja v Nitre a ďalej 

na vopred určených nástupištiach pristúpili ďalší účastníci z Trnavského a Trenčianskeho kraja. Ing. 

Tomáš Kozolka v prvom vstupe privítal všetkých prítomných a poskytol podrobné informácie 

k organizačnému a technickému zabezpečeniu odbornej exkurzie.  

 

Účastníci sa po niekoľkohodinovej jazde autobusom presunuli do obce Krásna Lípa, ktorá bola úvodnou 

zastávkou odborného programu exkurzie. Okrem historického námestia centra obce si účastníci 

prehliadli čokoládovňu MANA, ktorá produkuje rôzne druhy kvalitnej čokolády a bonbónov a získala 

dotáciu z prostriedkov LEADER. Ďalej si vypočuli informácie o rozvojových projektoch zrealizovaných 

v meste Krásna Lípa priamo na mestskom úrade napr. o cyklochodníku či revitalizácii námestia. Bodkou 

za odborným programom úvodného dňa exkurzie bola návšteva pivovaru Falkenštejn, kde varia poctivé 

pivo na základe tradičných remeselných postupov prostredníctvom moderných technológií. Názov piva 

vzišiel z názvu skalného hradu „Falkenštejn u Jetřichovic“ a pieskovcového masívu „Falkenstein u Bad 

Schandau“. Vďaka tomuto pivovaru, ktorý sídli v bývalom mešťanskom dome, bola v Krásnej Lípe 

obnovená tradícia varenia piva z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. 

 

Streda (09. 10. 2019) sa niesla v znamení bohatého odborného programu na česko-nemeckom 

pomedzí. Účastníci exkurzie navštívili zaujímavé miesta v národnom parku České Švajčiarsko, spoznali 

nedotknutú prírodu a prírodné či turisticky pozoruhodné krásy  napr. skalnú vyhliadku Bastei 



 

 

v nemeckej časti parku v tzv. Saskom Švajčiarsku. Zaujímavý úvod do celého dňa poskytol zástupca 

České Švýcarsko o.p.s k projektu financovaného z EÚ fondov, v rámci ktorého sa vybudoval dom 

Českého Švýcarska, turisticko–informačná kancelária, múzeum, kinosála, propagačné videá 

o chránenej krajine a predajňa regionálnych produktov. Počas dňa si účastníci prezreli i prírodnú 

mydláreň Rubens, ktorej produkty sú držiteľom značky „Českosaské Švýcarsko“ regionálny produkt. 

Súčasťou návštevy obchodíku s bylinnými mydlami, olejmi, šampónmi a ďalšou prírodnou kozmetikou 

bola i zaujímavá a vecná prednáška o spôsobe ich výroby. Ďalším bodom programu bola prehliadka 

unikátu severných Čiech a Saska – podstávkových domov. Medzi účastníkmi si tento systém výstavby 

získal veľký obdiv. 

 

Tretí deň exkurzie (10. 10. 2019) prebiehal najmä na území Nemecka v regióne MAS Naturpark Zittauer 

Gebirge. Jednotlivé zastávky boli vo Varnsdorfe, Žitave (nem. Zittau), kde si mohli účastníci na vlastné 

oči prezrieť svetoznáme „veľké žitavské pôstne plátno“ z 15. storočia, ku ktorému sa viaže neuveriteľný 

príbeh jeho „životnej cesty“. V súčasnosti je umiestnené v mestskom múzeu v nemeckej Žitave, 

konkrétne v kostole sv. Kríža, ktorý slúži ako výstavný priestor pre plátno. V rámci tejto zastávky bol 

prezentovaný cezhraničný projekt označenia najzaujímavejších turistických bodov v regióne QR kódmi. 

Po prehliadke cirkevného skvostu sa celá skupina presunula vláčikom k hradu a kláštoru Oybin. V obci 

Oybin slovenskú skupinu privítal starosta Hans Jürgen Goth a manažér MAS Martin Besta priblížil jej 

činnosť, fungovanie, základné podmienky získania a čerpania podpory z fondov Európskej únie 

a zrealizované aktivity a projekty. Veľké množstvo otázok od účastníkov rozprúdilo búrlivú diskusiu na 

tému nastavenia podmienok čerpania EÚ v jednotlivých krajinách. V rámci regiónu MAS bola napr. 

podporená rekonštrukcia starých neobývaných rodinných podstávkových domov v prípade, ak sa 

žiadateľ zaviazal bývať v tomto dome a nahlásiť si tam trvalý pobyt. Taktiež nám bol prezentovaný 

projekt MAS na podporu ochrany pamiatok – rekonštrukcia starého skokanského mostíka. Po návrate 

na územie ČR nasledovala prehliadka pivovaru Kocour vo Varnsdorfe. Jeho súčasťou je pivovarská 

reštaurácia a areál pivovaru ponúka i možnosť športového vyžitia. Pivovar čerpal prostriedky z dotácie 

LEADER v predchádzajúcom programovom období. 

 

V piatok (11. 10. 2019), pred odchodom späť na Slovensko, sa účastníci exkurzie zúčastnili workshopu 

v kancelárii MAS Český sever, kde jej projektová manažérka Ing. Eva Hamplová priblížila zameranie a 

ciele MAS vychádzajúc z motta: „Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!“. MAS sa snaží na princípoch 

udržateľného rozvoja tvoriť podmienky pre kvalitný plnohodnotný život domácich obyvateľov, 

zvyšovať atraktívnosť územia, venovať sa spolupráci a inováciám. Živá diskusia s účastníkmi exkurzie 

bola zameraná najmä na princípy LEADER a projekty spolupráce. 

 

Odborná exkurzia bola úspešne ukončená bezproblémovým návratom na Slovensko s konečnými 

zastávkami v Trenčíne, Galante a Nitre. Účastníci sa zhodli na tom, že spoznali veľa krásnych miest 

v území Český sever i Naturpark Zittauer Gebirge, turisticky atraktívne rozvojové projekty a získali veľa 

informácií, podnetov a námetov na zrealizovanie vhodných projektov v regiónoch MAS na Slovensku. 

 



 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

✓ Pokračovať v organizácii odborných exkurzií do členských krajín EÚ zameraných na LEADER, 
projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a podporovať výmenu informácií a skúseností 
s implementáciou rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.  

✓ K príkladom dobrej praxe zabezpečiť osvetu v území Nitrianskeho kraja (v rámci informačných 
aktivít RA, medzi členmi NSRV SR a pod.). 

 

Príloha: 

• Pozvánka s programom 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 
 
Podpis regionálneho koordinátora RA: ......................................................... 
 
Dňa: 14. 10. 2019  


