
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/3.) 

„Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

12. 07. 2022, Nitra 

Počet účastníkov 
19 osôb (16 účastníkov, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, 1 

lektor) 

 
Popis realizácie aktivity:  

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala dňa 12. júla 2022 (utorok) informačnú aktivitu zameranú 

na poskytnutie informácií o nových programoch a možnostiach rozvoja a pomoci pre oblasť remesiel 

na vidieku. Bola určená najmä remeselníkom, aktivistom venujúcim sa tradičnému ľudovému umeniu, 

kreatívnej činnosti i zástupcom organizácií spolupracujúcich s touto cieľovou skupinou. 

Cieľom seminára bolo poskytnutie dôležitých informácií k rozvoju podnikateľskej činnosti v remeselnej 

oblasti. Uskutočnil sa v priestoroch centra bod.K7 v Nitre. 

Po registrácii účastníkov podujatie otvoril regionálny koordinátor nitrianskej antény Ing. Tomáš 

Kozolka, ktorý privítal všetkých zúčastnených, oboznámil ich s odborným programom a zároveň 

pozornosť venoval činnosti NSRV SR a pripravovaným aktivitám RA NSRV SR pre Nitriansky kraj 

súvisiacich s prezentáciou tradičného ľudového umenia. Následne odovzdal slovo lektorke Kreatívneho 

centra Nitra (KCN), ktorá v rámci svojej prezentácie priblížila činnosť organizácie, oblasti jej zamerania, 

ciele a ich napĺňanie a priestor bol venovaný aj programom smerujúcim k rozvoju podnikateľských 

spôsobilostí a kompetencií remeselníkov. K tejto problematike sa rozvinula živá diskusia. 

V rámci ďalších prednášok regionálny koordinátor informoval o príležitostiach, ako podporiť remeslá 

prostredníctvom PRV v slovenských podmienkach, pričom hovoril najmä o opatrení 6.4 v rámci CLLD 

a projektoch spolupráce. Pre účastníkov boli hodnotné i informácie o podmienkach obstarávania 

špecifických pre PRV SR 2014 – 2022. 

Po zodpovedaní otázok účastníkov nitriansky regionálny koordinátor poďakoval za účasť a seminár 

ukončil. 

 

 Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v realizácii vzdelávacích aktivít zabezpečujúcich rozvoj vidieka a aktívne komunikovať 

so zástupcami vidieckych organizácií. 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
Dňa: 13. 07. 2022  Nitra 


