
 

Správa z realizácie aktivity 
 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Národná a nadnárodná spolupráca (C 2.1/1.) 
 

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY 
PRACUJÚCIMI NA PRINCÍPE LEADER/CLLD  

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

20. 09. 2022 Nevidzany 

Počet účastníkov 26 osôb (25 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
 

Popis realizácie aktivity:  

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 20. septembra 

2022 (v utorok) aktivitu národnej a nadnárodnej spolupráce, ktorej cieľom bola výmena skúseností 

k problematike LEADER a CLLD a získanie aktuálnych informácií o implementácii stratégií miestneho 

rozvoja i o Programe rozvoja vidieka 2014 – 2022 v českých podmienkach. Bola určená najmä 

subjektom pracujúcim na princípe LEADER/CLLD. 

Podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti Vinum Vivo v Nevidzanoch a zúčastnili sa ho 

zástupcovia MAS Region HANÁ a MAS Bystřička z Českej republiky a OZ pre rozvoj mikroregiónu 

„Požitavie – Širočina“, farmári, podnikatelia a predstavitelia občianskych združení a samospráv (z 

Nitrianskeho kraja).  

Medzinárodné stretnutie otvoril Ing. Tomáš Kozolka regionálny koordinátor nitrianskej antény, ktorý 

privítal všetkých prítomných a zároveň ich informoval o NSRV SR a jej činnosti. Potom nasledovali 

príspevky zástupcov jednotlivých zúčastnených MAS, ktorí sa venovali najmä svojmu regiónu 

a možnostiam spolupráce. Taktiež hovorili i o realizovaní nástroja rozvoja vidieka LEADER/CLLD 

vrátane konkrétnych príkladov praxe. 

V rámci spoločnej večere spojenej so živou diskusiou prebiehala aj ochutnávka kvalitných regionálnych 

produktov. Diskusia pokračovala i k téme rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v kontexte Európskej 

únie, do ktorej sa zapájali všetci účastníci rôznymi pripomienkami, otázkami i odporúčaniami. 

Česko-slovenské priateľské stretnutie splnilo svoj cieľ a prinieslo množstvo podnetov k úspešnej 

implementácii LEADER/CLLD. 

 

 



 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Organizovať podobné stretnutia umožňujúce výmenu informácií k téme LEADER/CLLD. 

• Aktívne komunikovať s predstaviteľmi MAS v rámci Nitrianskeho kraja a zabezpečiť príležitosti na 

výmenu skúseností s MAS z iných krajín EÚ.  

 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 23. 09. 2022  Nitra 


