
 

 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Odborné exkurzie do zahraničia zamerané na témy PRV 
2014 – 2022: „ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – 

CHORVÁTSKO“ (2.2/1.) 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 27. – 29. 09. 2022 územie MAS LIKA (Chorvátsko) 

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, 15 
účastníkov z Trenčianskeho kraja, 1 zástupca 

z Trenčianskeho kraja) 

 
Popis realizácie aktivity: v dňoch 27. – 29. 09. 2022 RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala spolu 

s RA NSRV SR pre Trnavský kraj a s RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj odbornú exkurziu do Chorvátska, 

ktorej cieľom bola prehliadka príkladov dobrej praxe v území MAS LIKA so zameraním na rozvoj vidieka, 

LEADER, projekty spolupráce a vidiecky cestovný ruch.  

 

Za RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa odbornej exkurzie zúčastnil jeden zástupca Ing. Tomáš Kozolka 

a 15 predstaviteľov z MAS, poľnohospodárskych subjektov, obecnej samosprávy a občianskych združení 

z územia Nitrianskeho kraja.  

 

Odborná exkurzia začala nástupom a registráciou účastníkov z Trenčianskeho kraja v Trenčíne 

a následne na vopred stanovených nástupištiach pristúpili ďalší účastníci z Trnavského a Nitrianskeho 

kraja. Ing. Tomáš Kozolka na začiatku cesty privítal všetkých prítomných a poskytol detailné informácie 

k organizačnému i technickému zabezpečeniu odbornej exkurzie. Inštrukcie podával i počas celej cesty 

autobusom a na jednotlivých zastávkach podľa programu exkurzie. 

 

Po niekoľkohodinovej ceste autobusom účastníci exkurzie prišli na miesto prvej zastávky v rámci 

odborného programu, ktorým bola návšteva jaskyne Barač pri meste Rakovica, jednej z ďalších krás 

chorvátskej prírody. Prehliadka podzemných chodieb jaskyne zaujala najmä vysokými stalagnátmi a za 

zmienku stojí napr. „Dvorana stratených duší“ či „Dračia roklina“. Potom nasledoval presun do 

ubytovacieho zariadenia neďaleko hlavného bodu programu exkurzie – Plitvických jazier a prehliadka 

okolia a rozvojových projektov najmä z oblasti vidieckeho cestovného ruchu.   

 

Tlmočenie do slovenčiny (ak bolo potrebné) zabezpečoval počas celého pobytu v Chorvátsku Ing. 

Tomáš Kozolka, pri prehliadke niektorých projektov mu asistovali slovenskí účastníci/kolegovia.  

 



 

 

Odborný program druhého dňa exkurzie (28. 09. 2022) začal návštevou „Plitvických jazier“, ktorá trvala 

niekoľko hodín. Ide o najznámejší a najnavštevovanejší národný park na území Chorvátska, ktorý je od 

roku 1979 zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Predstavuje terasovitú sústavu 

viacerých sladkovodných jazier, ktoré sú prepojené kaskádami a vodopádmi. Národný park sa 

rozprestiera na cca 295 km², z toho vodné plochy zahŕňajú cca 2 km². Účastníci exkurzie si postupne 

prezreli všetky najzaujímavejšie miesta, presun bol jednoduchý a bezpečný vďaka veľmi dobrej 

organizácii a vybudovaným chodníkom, mostom či plavbe malou loďou.  

 

Ďalším bodom programu bola prehliadka výroby tradičných regionálnych produktov zn. "Stilanova 

Lika" a „múzeum“ Nikola Teslu. Tento významný vynálezca sa narodil neďaleko mesta Gospič  

a pamätným centrom je jeho rodný dom v dedinke Smiljan. Súčasťou pamätného komplexu je 

hospodárska budova, kostol sv. Petra a Pavla, pomníky, lavičky, replika testovacej stanice Tesla, 

didaktické ihrisko i multimediálna budova. Účastníci exkurzie obdivovali známe Teslove vynálezy napr. 

turbínu, cievku, „Kolumbovo vajce“ (rotujúce magnetické pole) či indukčný motor. Pamätné centrum 

nesie prvky kultúry, vedy a techniky i cestovného ruchu.  

 

Po časovo náročných zastávkach exkurzie účastníci cestou na večeru získali informácie o ďalších 

realizovaných rozvojových projektoch, o ktorých hovorili zástupcovia MAS LIKA – napr. z opatrenia 6.3 

malý poľnohospodársky podnik, alebo 6.4 diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. 

Diskusia pokračovala i počas workshopu, v rámci ktorého boli odprezentované aktivity a ciele MAS 

LIKA, systém LEADER/CLLD v Chorvátsku a jeho implementácia a výmena skúseností (opatrenie 19.). 

 

Vo štvrtok (29. 09. 2022) po raňajkách nasledovala prehliadka mesta Karlovač a cesta späť na 

Slovensko. Počas presunu sa účastníci exkurzie rozprávali o jednotlivých miestach a projektoch, pričom 

spoločne zhodnotili, že odborný program bol veľmi dobre pripravený a vyslovili spokojnosť s celým 

priebehom exkurzie . 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

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

✓ Informácie o príkladoch dobrej praxe šíriť do územia Nitrianskeho kraja napr. v rámci realizovaných 
aktivít RA, medzi členmi NSRV SR atď. 
 

Príloha: 

• Pozvánka s programom 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 
 
Podpis regionálneho koordinátora RA: ......................................................... 
 

Dňa: 04. 10. 2022  


