
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/1.) 

„Dlhodobá vízia pre vidiek“ 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

13. 01. 2021, prostredníctvom ZOOM 

Počet účastníkov 
19 osôb (18 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, 

organizátor a lektor v jednej osobe) 

 

Popis realizácie aktivity: dňa 13. 01. 2021 (streda) na základe požiadavky CJ NSRV SR a Európskej siete 

pre rozvoj vidieka zrealizovala RA NSRV SR pre Nitriansky kraj participatívny workshop na tému 

dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti. Tak ako predchádzajúce vzdelávacie a informačné semináre sa 

i táto aktivita, v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie, uskutočnila on-line prostredníctvom 

aplikácie ZOOM, do ktorej získali všetci účastníci prístup na základe úspešného prihlásenia sa na 

workshop. Záujem prejavili najmä zástupcovia miestnych akčných skupín, obecných samospráv 

a akademickej obce. 

Aktivitu otvoril regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka, poskytol 

aktuálne informácie o NSRV SR a taktiež o výzvach PRV SR 2014 – 2020 pripravovaných na rok 2021. 

Následne sa venoval hlavnej téme programu, v rámci ktorej na úvod predostrel informácie 

v európskom kontexte zamerané na víziu „ako ďalej vidiek“.  

Pokračovalo sa prácou v skupine, súčasťou ktorej bola živá diskusia prebiehajúca medzi jednotlivými 

účastníkmi workshopu a venovaná bola najmä identifikácii aspektov, ktoré je dôležité riešiť 

a prístupom smerujúcim k rozvoju zadefinovaných oblastí. Diskusná skupina poskytla konkrétne 

námety a odporúčania pre tvorbu budúcnosti a smerovania vidieckych oblastí. 

Odborným výstupom participatívneho workshopu je súbor odpovedí, názorov a odporúčaní pre účely 

zberu dát k dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Naďalej tlmočiť informácie z európskej úrovne na národnú a regionálnu a poskytovať námety 

i názory k diskutovaným vidieckym témam z regionálnej úrovne vyššie.  

• Aktuálne tematické informácie šíriť medzi cieľové skupiny členov NSRV SR. 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 18. 01. 2021  Nitra 


