Správa z realizácie aktivity C 2.2/1

„Odborná exkurzia do zahraničia – Slovinsko
(Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky
a Trnavský kraj)“
región MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije
(Slovinsko) 05. – 08. 09. 2018

Cieľ aktivity
Cieľom odbornej exkurzie do Slovinska, ktorú v dňoch 5. – 8. septembra 2018
zrealizovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky
kraj, boli úspešne zrealizované projekty v regióne MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska
dolina a MAS Srce Slovenije a účasť na Festivale slovinských MAS 2018, ktorá zahŕňala
odbornú konferenciu k téme hodnotenia stratégií CLLD a prehliadku príkladov dobrej
praxe v regióne hostiteľskej MAS Srce Slovenije. Odbornej exkurzie sa za Trnavský kraj
zúčastnili zástupkyne RA NSRV SR pre Trnavský kraj (2) a predstavitelia šiestich
trnavských MAS (16). Za Nitriansky kraj mala zastúpenie RA NSRV SR pre Nitriansky
kraj (2) a 15 účastníkov z Nitrianskeho kraja.
Priebeh aktivity
Odborná exkurzia bola zameraná na projekty zrealizované v rámci MAS, projekty
spolupráce, obecné projekty resp. ďalšie rozvojové projekty podporené zo zdrojov EÚ.
Odborná exkurzia začala v stredu ráno (05. 09. 2018), keď jej prví účastníci nastúpili do
autobusu pred budovou Agroinštitútu v Nitre. Ďalší sa postupne pridali v rámci
Trnavského kraja, a potom sa celá slovenská výprava vydala smer Slovinsko. Počas
cesty boli účastníci oboznámení s organizáciou a programom exkurzie.
Po úspešnom príchode do Slovinska účastníci exkurzie v spoločnosti riaditeľa MAS
Prlekija Gorana Šostara absolvovali prechádzku po náučnom ekochodníku v rámci
Infocentra Biomura a dozvedeli sa veľa informácií (preklad z anglického resp.
nemeckého jazyka do slovenčiny počas celej exkurzie zabezpečoval regionálny
koordinátor nitrianskej antény Ing. Tomáš Kozolka) o ekosystéme v tejto oblasti
a o snahe šíriť ich prostredníctvom informačných tabúľ nachádzajúcich sa v blízkosti
ekochodníka. Nasledovala prehliadka historického centra obce Ljutomer a obce
Jeruzalem, ktorá je zaujímavá nielen svojím názvom, ale i kvalitnými odrodami vína.
Účastníci navštívili aj miestne turistické informačné centrum, ktoré bolo posledným
stanovišťom pred príchodom do hotela v obci Mala Nedelja. V konferenčných
priestoroch hotela sa účastníci exkurzie z úst Gorana Šostara dozvedeli informácie
o MAS, jej aktivitách i o aktuálnej situácii MAS na území Slovinska.
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Odborný program druhého dňa exkurzie (06. 09. 2018) pozostával z návštevy „Parku
zážitkov Križevci“, ktorý predstavuje vhodnú možnosť na aktívne využitie voľného času
detí i dospelých. Tvorí ho niekoľko druhov rôznych outdoorových športových nástrojov
a zariadení vyrobených z prírodných materiálov. Účastníci exkurzie si celý areál
prehliadli, vyskúšali a živo diskutovali o jeho využití a prínose. Potom nasledovala
prehliadka hrnčiarskeho centra v obci Veržej, ktorého súčasťou je turistické informačné
centrum, eko múzeum, obchod s originálnymi hrnčiarskymi výrobkami a v neposlednom
rade hrnčiarska dielňa s ponukou kurzov pre rôzne vekové skupiny. Zástupkyňa
hrnčiarskeho centra účastníkom exkurzie predstavila aj sezónne turistické ubytovanie v
blízkom kempingovom areáli, ktoré pozostáva z niekoľkých drevených chatiek
a spoločného priestoru slúžiaceho na prípravu jednoduchých jedál a pod.
Štvrtkový program exkurzie bol obohatený o návštevu Múzea ľudovej kultúry v obci Sveti
Jurij ob Ščavnici a veterného mlyna Stara gora, ktorý je jediným na území Slovinska.
Zamestnanci miestneho infocentra prítomným porozprávali o exponátoch múzea, jeho
zameraní a taktiež prezentovali zaujímavé informácie o veternom mlyne, ktorý si
účastníci mohli pozrieť i zvnútra a na vlastné oči sa presvedčiť o tom, ako celý systém
funguje a pracuje.
Exkurzia pokračovala v území MAS Spodnia savinjska dolina návštevou eko múzea
zameraného na pestovanie chmeľu a pivovarníctvo v obci Žalec. Zástupcovia MAS
prezentovali jej ciele, zrealizované projekty a spätosť s chmeliarskou oblasťou, ktorú
umocnil výklad o pivnej fontáne s výstižným názvom „Zelené zlato“ a jej následná
prehliadka. Návštevou tohto turisticky veľmi atraktívneho projektu bol zavŕšený odborný
program druhého dňa exkurzie a účastníci sa presunuli do obce Kamnik, kde sa konal
spoločenský večer Festivalu slovinských MAS 2018 spojený s večerou a diskusiou so
zástupcami slovinských MAS a MAS z ďalších prizvaných krajín.
V piatok (07. 09. 2018) sa účastníci odbornej exkurzie zúčastnili konferencie v rámci
Festivalu slovinských MAS 2018, ktorú organizovala Slovinská vidiecka sieť v spolupráci
s MAS Srce Slovenije a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva
a potravín Slovinska.
V sobotu (08. 09. 2018) účastníkov exkurzie čakala cesta späť na Slovensko.
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Program aktivity:
Program odbornej exkurzie tvorí samostatnú prílohu Správy z realizácie aktivity.
Závery z aktivity:
− Organizátori zaznamenali množstvo pozitívnych ohlasov na priebeh exkurzie,
vzájomnú komunikáciu so slovinskými partnermi a výber navštívených projektov.
−

Účastníci exkurzie získali informácie o úspešných projektoch realizovateľných
i v slovenských podmienkach.

−

Odborná exkurzia priniesla priestor na výmenu skúseností a informácií
o implementácii stratégií CLLD so slovinskými MAS a taktiež nové kontakty pre
realizáciu projektov spolupráce v nasledujúcom období.

−
Horné Otrokovce 17. septembra 2018
Vypracovala: Mgr. Silvia Ilková, finančný manažér RA NSRV SR pre TTSK

Schválila: Mgr. Veronika Stankovianska, regionálna koordinátorka RA NSRV SR pre
TTSK
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