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Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj 

  
Vás pozýva na informačný seminár s názvom 

 

Podpora inklúzie a zníženie rizika chudoby prostredníctvom Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 - 2020 

 
ktorý sa uskutoční dňa 20.2.2020 v kaštieli v obci Jarovnice 

 
Program 
9:00 – 9:15 Privítanie účastníkov a predstavenie Regionálnej antény NSRV SR pre Prešovský  

kraj (Ing. Dana Jenčová, MBA., štatutárna zástupkyňa a Mgr. Lucia Kolpaková, 
regionálna koordinátorka)  

 
9:15 – 9:30 Úloha PSK v zlepšovaní kvality života marginalizovaných rómskych komunít 

Prešovského kraja  – Quo Vadis, Romale? (Iniciatíva Catching-Up Regions II v oblasti 

MRK a ďalšie kroky) (RNDr. Tadeáš Gavala, Odbor strategického rozvoja a 

projektového riadenia oddelenie podpory RR a cestovného ruchu Úradu PSK) 

9:30 – 11:00  Projektová podpora zameraná na budovanie infraštruktúry a zlepšenie 
poskytovania komplexných služieb v kontexte extrémnej chudoby a marginalizácie 
vo vidieckych oblastiach (Ing. Slavomíra Mačáková, PhD., Senior Consultant,  ETP 
Slovensko) 

11:00 – 11:15    Prestávka na občerstvenie 

11:15 – 12:45  Príklady dobrej praxe na území Prešovského samosprávneho kraja (JUDr. Ladislav 
Chynoradský, Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity) 

12:45 – 13:15  Obed 

13:15 – 14:45  Úloha sociálneho podniku v rámci zákaziek PRV SR 2014 – 2020 (Mgr. Nataša 
Milistenferová, manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky, Prešov) 

14:45 – 15:00 Prestávka na občerstvenie 

15:00 – 16:00   Aspekty zlepšenia kvality života marginalizovaných skupín v procese prípravy ŽoNFP 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 a Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní v rámci 
projektov PRV SR 2014 - 2020 (JUDr. Júlia Gáborová, manažérka verejného 
obstarávania) 

16:00  Záverečné zhrnutie a ukončenie školenia 
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Účasť na seminári potvrďte na tomto odkaze: https://www.survio.com/survey/d/W1W6C4H9I4W9V7Q7A  najneskôr do 
18.2.2020 do 16-tej hodiny. Pre viac informácií kontaktujte Regionálnu anténu NSRV SR pre Prešovský kraj na t.č. 
+421 948 635 525. Účasť na seminári je bezplatná. Náklady na občerstvenie, prenájom priestorov a lektorov hradí Regionálna 
anténa NSRV SR pre Prešovský kraj zo zdrojov PRV 2014 – 2020. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásením sa na aktivitu udeľujem súhlas 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.,Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj, Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v dotazníku za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. Súčasne 

potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas 

so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

https://www.survio.com/survey/d/W1W6C4H9I4W9V7Q7A

