
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

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

„Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

11. - 12. 05. 2022, Nitra 

Počet účastníkov 
31 osôb (28 účastníkov MAS, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj, 1 lektor) 

 
 

Popis realizácie aktivity:  

Na základe požiadavky RO pre PRV zorganizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj 

dvojdňové školenie obsahovo zamerané na nový prístup v kontexte implementácie podopatrenia 19.2. 

Išlo o spoločnú aktivitu RA NR a ďalších dvoch regionálnych antén, konkrétne RA NSRV SR pre 

Bratislavský a Trnavský kraj a cieľovou skupinou boli predovšetkým zástupcovia MAS z uvedených 

krajov. 

Informačno-vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo v dňoch 11. – 12. mája 2022 v konferenčných 

priestoroch hotela MIKADO v Nitre a jeho cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie v rámci 

implementácie podopatrenia 19.2 PRV SR 2014 – 2022. 

Po úvodnej registrácii všetkých účastníkov z radov MAS, lektorov i zástupcov MPRV SR, PPA a ARVI 

privítal regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka a zároveň ich 

oboznámil s aktuálnou činnosťou NSRV SR a najbližším programom školenia. Následne odovzdal slovo 

lektorovi z CKO Ing. Jozefovi Kertisovi, ktorý odprezentoval informácie k problematike ITMS 2014+ 

(verejná a neverejná časť), kde sa sústredil najmä na konanie o ŽoNFP a ŽOP. K týmto témam sa 

rozprúdila živá diskusia, v rámci ktorej na otázky technického charakteru odpovedal lektor CKO a na 

pripomienky i otázky zamerané na metodickú stránku problematiky reagovali zástupcovia PPA. 

Program druhého dňa (štvrtok) bol venovaný Príručke pre prijímateľa LEADER, jej aktualizácie a taktiež 

na aktualizácie stratégie CLLD a kritériá pre výber projektov. Informácie plénu poskytovali lektori MPRV 

SR Mgr. Ingrid Kociánová a Ing. Viliam Bružeňák a zástupkyne PPA Ing. Eva Baková a Ing. Marta 

Havlíčková. V rámci otvorenej diskusie zároveň odpovedali na položené otázky predstaviteľov MAS z 

jednotlivých krajov. 

Aktivitu ukončil a za účasť a príspevky poďakoval nitriansky regionálny koordinátor. Školenie prinieslo 

veľa nových podstatných informácií, ktoré sú pre ďalšiu úspešnú a efektívnu implementáciu 

podopatrenia 19.2 veľmi dôležité. 

 

 



 

 Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v aktívnej komunikácii so zástupcami MAS pri implementácii stratégií CLLD 

v aktuálnom programovom období 2014 – 2022. 

 

 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 17. 05. 2022  Nitra 


