
 
                                                                                     

 
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov 

+421 948 635 525; antenapresov@mediinvest.sk; www.mediinvest.sk/regionalna-antena 
 

 

Ekonomika podniku a čerpanie prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020 

(správa z aktivity C 1.1/2) 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizovala dňa 9. marca 2020 informačný seminár 

s názvom „Ekonomika podniku a čerpanie prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020“. Potreba organizovať 

vzdelávaciu aktivitu vznikla na základe dopytu zo strany miestnych akčných skupín, ktoré prejavili 

záujem o informácie týkajúce sa účtovania a čerpania finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020, 

v prípade MAS, s dôrazom na implementáciu a animácie. Seminára sa okrem lektorky pani Jany 

Vozáryovej zo spoločnosti EPAS BB, s.r.o, zúčastnili aj dve zástupkyne Regionálnej antény pre Prešovský 

kraj a 27 účastníkov seminára, prevažne pracovníčok a pracovníkom MAS v Prešovskom kraji. Seminár 

trval od 8:45 do 15:30 hod. Vzhľadom na situáciu súvisiacu 

s výskytom prvých prípadov nákazy koronavírusom na 

Slovensku a s ohľadom na zdravie, bezpečnosť a komfort 

počas aktivity, v piatok, dňa 6.3.2020 vyzvala RA účastníkov, 

aby svoju fyzickú účasť na seminári zvážili v prípade, že sa 

necítia fyzicky zdraví a ponúkla im náhradu v podobe online 

vysielania prostredníctvom Skype. Počas konania seminára 

bolo prostredníctvom Skype pripojených a účastných aj 7 

zástupcov  zo štyroch MAS, jedna MAS z Košického kraja. 

Dokopy mal seminár 34 účastníkov, 27 fyzicky prítomných 

a 7 účastníkov, ktorí sledovali prednášky a diskusie online. 

 

Seminár otvorila koordinátorka Regionálnej antény NSRV 

SR pre Prešovský kraj, pani Lucia Kolpaková, ktorá 

predstavila ciele a poslanie NSRV a tiež konkrétne 

realizované a plánované aktivity RA. Po nej nasledoval 

blok prednášok, ktoré viedla lektorka pani Jana Vozáryová 

zo spoločnosti EPAS BB, s.r.o. Výber lektorky bol založený 

najmä na predchádzajúcej dobrej skúsenosti a odporúčaní 

kolegýň z banskobystrickej Regionálnej antény.  

 

 

Pani Vozáryová hovorila o všeobecne o ekonomike organizácie najmä v súvislosti s neziskovým 

organizáciami keďže prevažná väčšina účastníkov bola reprezentovala miestne akčné skupiny.  

Venovala sa najmä obstarávaniu tovarov a služieb v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové 

náklady a oživenie, cashflow a evidencii prostriedkov získaných z PRV SR 2014 – 2020 a okrem iného aj 

zhrnutiu v súvislosti so záverom účtovného obdobia. 
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Po obedňajšej prestávke sa zástupkyniam a zástupcom MAS prihovorili aj zástupcovia Úradu PSK, 

konkrétne riaditeľ úradu Ing. Bystrík Mucha  a riaditeľka Odboru strategického rozvoja  

a projektového riadenia Prešovského 

samosprávneho kraja PaeDr. Martina Slivková PhD. Ich hlavným cieľom bolo predstaviť spôsoby 

možnej spolupráce a podpory MAS zo strany Úradu PSK. Ďalej sa diskutovalo aj o Rade partnerstva pre 

integrovanú územnú stratégiu PSK na roky 2021 – 2027, ktorá požiadala MAS aby si zvolili 

zástupcu/zástupkyňu, ktorý/á bude v Rade reprezentovať záujmy MAS v Prešovskom kraji.  

Vystúpenie zástupcov Úradu sa v porovnaní s pôvodným programom predĺžilo o 15 min, druhá časť 

prednášok pani Viozáryovej sa tak začala o 13:45 s koncom o 15:30hod. Prednášky pani Vozáryovej tak 

trvali o 15 min kratšie ako bolo pôvodne plánované a to presne 5 hodín. 

Regionálna anténa oceňuje otvorenú cestu k spolupráci medzi 

PSK a MAS v Prešovskom kraji a tiež jej zapojenie do tejto 

spolupráce, pri ktorej môže Regionálna anténa pôsobiť nielen 

ako podporný a kontaktný bod ale aj aj rovnocenný hráč 

v oblastiach, ktoré sa týkajú najmä rozvoja vidieka. 

Zástupcovia MAS, ktorí sa zúčastnili seminára 

prostredníctvom Skype si pochvaľovali audiovizuálnu kvalitu 

prenosu a prejavili vďaku za to, že im RA ponúkla takúto 

alternatívu. 

 

 

 

 

 V Prešove dňa  23.3.2020 

 

 

Lucia Kolpaková 

koordinátorka RA NSRV pre Prešovský kraj      
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