
Aplikácia GSAA v praxi 

 

Správa z realizovanej aktivity 

 

Dňa 27. apríla 2018 zorganizovala Regionálna anténa Národnej siete  rozvoja vidieka SR pre 

Trenčianky kraj informačný seminár s názvom Aplikácia GSAA v praxi. Seminár sa uskutočnil 

v priestoroch Strednej odbornej školy v obci Pruské, okres Ilava.  Cieľom seminára bolo poskytnúť 

informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, odprezentovať aplikáciu Geopriestorovej žiadosti 

o podporu (GSAA) ako súčasti jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, vrátane praktických 

príkladov. Program seminára bol rozdelený do dvoch skupín z dôvodu obmedzenej kapacity počítačovej 

učebne. Celkovo sa seminára zúčastnilo 20 účastníkov, zástupcov právnických osôb pôsobiacich 

v poľnohospodárstve, samostatne hospodáriacich roľníkov a fyzických osôb, ktoré plánujú predložiť 

žiadosti o priame podpory – kampaň 2018. 

Úvodom regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj Ing. Andrej Milo privítal 

účastníkov, informoval ich o programe seminára, predstavil činnosti, ktoré vykonáva RA NSRV SR pre 

Trenčiansky kraj a možnosti prihlásenia sa za člena NSRV.  

Seminár pokračoval hlavným programom – predstavením aplikácie GSAA a praktických ukážok 

v rámci oboch skupín. Lektorsky seminár zabezpečovali odborníci  z Výskumného ústavu pôdoznalectva 

a ochrany pôdy – Mgr. Marcela Vaverčáková a Ing. Stanislava Vranová. Obsluha aplikácie GSAA je pre 

užívateľov náročnejšia - je potrebné mať počítačové vybavenie, poznať základnú poľnohospodársku 

problematiku a zároveň sa odporúča, aby žiadateľ postupoval v zmysle pravidiel uvedených v Príručke 

pre žiadateľa o priame podpory na rok 2018, ktorá je dostupná na webovom sídle Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Aplikácia poskytuje viaceré funkcie, ktoré si účastníci mohli prakticky vyskúšať – 

spustenie aplikácie, možnosti využitia nápovedy, zobrazenie hraníc užívania, editácia parciel, riešenie 

problémov s prekryvmi parciel, možnosti tlače grafickej prílohy a ďalšie funkcionality aplikácie 

Geopriestorovej žiadosti o podporu. V prípade, ak účastníkovi niektorá funkcia vykazovala chybovú 

hlášku, lektor s ním uvedený problém vyriešil priamo na mieste. 

Realizácia tejto aktivity reflektovala na požiadavky žiadateľov o priame podpory a členov NSRV SR 

z územia na získanie z potrebných zručností a informácií. Ocenili, že sa daná aktivita organizovala na 

území Trenčianskeho kraja a nebolo nutné zúčastniť sa podobného seminára v priestoroch Agroinštitútu 

v Nitre. Umožnilo im to lepšie využitie pracovného času a taktiež finančné náklady. Realizácia tejto 

aktivity lepšie pripraví jednotlivých účastníkov na podanie žiadosti o priame podpory na rok 2018. 

Účastníci pozitívne hodnotili lektorské zabezpečenie a organizáciu podujatia Regionálnou anténou NSRV 

SR pre Trenčiansky kraj a prejavili záujem o účasť na ostatných aktivitách NSRV SR.  
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