
 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                           

 
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 pre Žilinský kraj  
 

vás pozýva na pracovný seminár 
 

Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre 
poľnohospodárske subjekty 

 

 

Seminár sa uskutoční 24. apríla 2017, v čase od 09:00 do 12:20 h a v prípade väčšieho 
záujmu druhá skupina  od 13:00 h do 16:20 h 

v Námestove, v Ranči u Edyho pri Oravskej priehrade 
 

Program 

• 8,30 – 9,00 h  Prezentácia 

• 9,00 – 9,10 h Otvorenie a informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR 
                           Ing. Miroslav Jánošík – Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj  

• 9,10 – 9,20 h Spolupráca ASYF a NSRV SR pre rozvoj vidieka 
                           Milan Jurky – predseda ASYF  

 

• 9,20 – 12,20 h  Aplikácia GSAA pre prípravu žiadosti o platbu – 1.skupina 
                                    Mgr. Marcela Vaverčáková, Ing. Stanislava Vranová 

                                        Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava 

                                        Regionálne pracovisko Banská Bystrica 

 

• 12,20 – 13,00 h Prestávka 
 

• 13,00 – 13,10 h Otvorenie a informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR 
                           Ing. Miroslav Jánošík – Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj  

• 13,10 – 13,20 h Spolupráca ASYF a NSRV SR pre rozvoj vidieka 
                           Milan Jurky – predseda ASYF  
 

• 13,20 – 16,20 h  Aplikácia GSAA pre prípravu žiadosti o platbu – 2.skupina 
                                    Mgr. Marcela Vaverčáková, Ing. Stanislava Vranová 

                                        Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava 

                                        Regionálne pracovisko Banská Bystrica 

 
----  !!!!   JE POTREBNÉ SI PRINIESŤ SVOJ NOTEBOOK  !!!!  ---- 

 
Účastníkmi môžu byť len žiadatelia, ktorým sú poskytované podpory zo zdrojov 
EPFRV. Svoju účasť, prosím, potvrďte emailom na janosik@zilinskyvidiek.sk alebo 
telefonicky na 0905240098. Seminár je pre účastníkov bezplatný. 
 
 

 
Národná sieť rozvoja vidieka spája aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľajú na rozvoji vidieka. Slúži na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej 
prace, podporu  miestnych akčných skupín a podporu spolupráce na miestnej a národnej úrovni. 
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