
 

 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Účasť regionálneho koordinátora NSRV SR na 
medzinárodnom podujatí organizovanom Európskou 

sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi 
sieťami iných členských štátov EÚ (C 2.3.5.)   

LEADERfest 2022 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 22. 09. 2022 Čejkovice, ČR  

 
Popis realizácie aktivity: dňa 22. 09. 2022 (vo štvrtok) sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre 
Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil 12. ročníka tradičného vidieckeho podujatia „LEADERfest 
2022“ (21. – 22. 09. 2022), ktorý mapoval úspešné kroky metódy LEADER na území českého vidieka.  
Tento ročník sa uskutočnil v obci Čejkovice v Jihomoravskom kraji; usporiadateľskou MAS bola MAS 
Jižní Slovácko, z.s. a celú aktivitu zabezpečila v spolupráci s Jihomoravským krajom, NS MAS ČR 
i s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR. 
Cieľom podujatia bola výmena informácií, skúseností k problematike LEADER/CLLD a sieťovanie.   
 
22. 09. 2022 regionálny koordinátor potvrdil svoju účasť podpisom do prezenčnej listiny pri 
registračnom pulte a zúčastnil sa odborného i sprievodného programu, ktorý pripravili organizátori 
podujatia. Konkrétne išlo o vybrané vstupy v rámci 1. bloku workshopov venovaných komunitnej 
energetike a OZE na vidieku, pričom prezentácie prebiehali v Kultúrnom dome Zemědělská a.s., (vo 
vinárni). Svojím obsahom zaujala i časť venovaná MAS a podpore podnikateľov a podnikania na 
vidieku, ktorá sa uskutočnila v „zámeckom sklepe“ na zámku Čejkovice. Boli prezentované inšpiratívne 
projekty LEADER/CLLD, spolupráca MAS a kraja, podpora digitalizácie malých podnikov na vidieku 
a pod. V rámci diskusie si regionálny koordinátor vymenil niekoľko informácií so zástupcami českých 
MAS i s ďalšími aktérmi rozvoja vidieka.  
Následne sa regionálny koordinátor zúčastnil prezentácie spoločnosti Galileo Corporation s.r.o., 
prehliadky trhu lokálnych produktov vrátane návštevy spoločnosti a predajne Sonnentor, ktorá sa 
zaoberá výrobou a predajom kvalitných bylinkových čajov, korenín či byliniek v najvyššej biokvalite. 
 
Okrem už vyššie uvedených blokov prezentácií sa účastníci festivalu mohli zúčastniť aj bloku: „Vzdelaný 
a láskavý vidiek“ (Vzdělaný a laskavý venkov), „Znižovanie rizík katastrof – Reziliencia vidieka“ 
(Snižování rizik katastrof – Resilience venkova).  
 
V závere programu odzneli prezentácie zahraničných miestnych akčných skupín a panelová diskusia 
zástupcov rôznych organizácií v rámci rozvoja vidieka (Ministerstva pro místní rozvoj CŘ, NS MAS ČR, 
JMK). 
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

✓ Zúčastňovať sa na stretnutiach tohto druhu, ktoré ponúkajú informácie využiteľné v aktívnej 
činnosti RA NSRV SR, najmä k problematike LEADER/CLLD. 



 

 

✓ Získavať zaujímavé námety na témy aktivít (v rámci vzdelávacích a informačných seminárov, 
národnej a nadnárodnej spolupráce i propagácie) RA NSRV SR. 

✓ Informácie o prezentovaných príkladoch dobrej praxe šír v rámci Nitrianskeho kraja. 

 

Príloha: 

• Program LEADERfest 2022 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 
 
Dňa: 30. 09. 2022 


