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Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka: Európa investujúca do 
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Správa o činnosti miestnej akčnej skupiny za rok 2009 

 
Miestna akčná skupina 

 
 Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

 
Kód MAS 

  04      
(registračné číslo MAS v zmluve 413040800004) 
  

 
KONTAKTNÁ OSOBA PRE SPRÁVU O ČINNOSTI MAS 

 
Priezvisko 

 
Meno 

 
Titul 

 
  Pjatáková 

 
 Katarína 

 
 Ing. 

 
Telefón: 

 053 4699065  
E-mail: 

pjatakova@maslev.sk 

 
Mobil: 

 0903 641645  
Fax: 

053 46 99065 

 
Internetová stránka MAS 

www.maslev.sk 
 
http://www.cpk.sk/levoca/menu/leader.htm 
 

 

Štatutárny zástupca 
Meno, Priezvisko, titul 

 
 Andrea Hradiská, Ing. 
  

 
 
 
 
 

Podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maslev.sk/
http://www.cpk.sk/levoca/menu/leader.htm
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1. 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ

3 

 

 

 
Poţadovaný údaj 

Pôvodný údaj z 

Integrovanej 

stratégie rozvoja 

územia 

 

 
Údaj za rok 2009 

 
Počet obyvateľov 

 
31 017  

 
 31 183 (údaj z roku 2008, 
ŠÚ SR nemá ešte nové 
informácie) 

 

Rozloha v km
2 

327,91 km² 327,91 km² 

 

Hustota obyvateľstva na km
2 

94,56 95,10 (údaj z roku 2008, 
ŠÚ SR nemá ešte nové 
informácie) 

 
Počet obcí 

31 31 

 
Z toho mestá (vymenovať) 

 2 (Levoča, Spišské 
Podhradie) 

2 (Levoča, Spišské 
Podhradie) 

 
Počet obyvateľov najväčšej obce 

 Obec so štatútom mesta 
14 716 (Levoča) 

 Obec bez štatútu mesta 
2400 (Spišský Štvrtok) 

Obec so štatútom mesta 
14 716 (Levoča) 

 Obec bez štatútu mesta 
2400 (Spišský Štvrtok) 

 
Administratívne zaradenie – okres/y 

 
 Levoča 

 
 Levoča 

 
Administratívne zaradenie – kraj/e 

 Prešovský   
samosprávny kraj 

 Prešovský   samosprávny 
kraj 

 
Počet obcí zaradených do pólov rastu 

 
 5 

 
 5 

 
Počet obcí nezaradených do pólov rastu 

 26  26 

 
Vymenujte všetky obce v území MAS 

Baldovce, Beharovce, 

Bijacovce, Brutovce, 

Buglovce, Dlhé Stráže, 

Doľany, Domaňovce, 

Dravce, Dúbrava, Granč 

- Petrovce, Harakovce, 

Jablonov, Klčov, 

Korytné, Kurimany, 

Lúčka, Nemešany, Nižné 

Repaše, Oľšavica, 

Ordzovany, Pavľany, 

Poľanovce, 

Pongrácovce, Spišský 

Štvrtok, Studenec, 

Torysky, Uloža, Vyšné 

Repaše, Levoča, 

Spišské Podhradie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baldovce, Beharovce, 
Bijacovce, Brutovce, 
Buglovce, Dlhé Stráže, 
Doľany, Domaňovce, 
Dravce, Dúbrava, Granč - 
Petrovce, Harakovce, 
Jablonov, Klčov, Korytné, 
Kurimany, Lúčka, 
Nemešany, Nižné Repaše, 
Oľšavica, Ordzovany, 

Pavľany,Poľanovce, 

Pongrácovce, Spišský 
Štvrtok, Studenec, 
Torysky, Uloža, Vyšné 
Repaše, Levoča, Spišské 
Podhradie 

http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=340&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=369&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3106&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3228&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3243&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3406&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3419&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3469&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3474&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3505&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3587&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3587&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3615&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3865&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3999&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31065&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31208&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31377&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31613&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31652&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31652&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31725&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31755&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31809&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31898&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31909&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32267&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32267&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32315&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32489&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32582&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32806&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32806&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31283&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32261&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=340&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=369&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3106&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3228&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3243&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3406&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3419&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3469&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3474&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3505&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3587&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3587&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3615&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3865&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=3999&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31065&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31208&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31377&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31613&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31652&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31725&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31755&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31809&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31898&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31909&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32267&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32267&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32315&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32489&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32582&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32806&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32806&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=31283&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32261&kat=0
http://www.odporucame.sk/podujatia.php?region=32261&kat=0
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%  obyvateľstva   na  území  ţiadateľa  ţijúceho   vo 

vidieckych obciach na úrovni okresu
4 

 31,7 %  (celookresný 

údaj), 32,3 % (údaj 

riešeného územia bez 

obcí Sp. Hrhov a Vyšný 

Slávkov) 

 

  

31,7 %  (celookresný 

údaj), 32,3 % (údaj 

riešeného územia bez 

obcí Sp. Hrhov a Vyšný 

Slávkov) 

 
 

Vstúpené / vystúpené obce z MAS 
 
 31/0 

  
 0/0 
   

 

1. MPLEMENTÁCIA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA – (ďalej len „ISRÚ“) 
(Netýka sa len implementácie projektov zo zdrojov PRV 2007-2013 ale všetkých projektov, zo 

všetkých zdrojov) 

 

1.    Počet  schválených  integrovaných
5  

projektov/plánov
6
/  stratégií  pripravených/realizovaných 

miestnymi  partnerstvami  v území MAS   k 31.12. daného roka a objem verejných  výdavkov   týchto 
projektov.  (Verejné výdavky zo zdrojov ES, ŠR, VUC a iné verejné výdavky). 

K 31.12.2009 neboli vytvorené miestnymi partnerstvami v území MAS LEV k 31.12. daného roku žiadne 
spoločné integrované plány. 

2.    Počet projektov  a objem  verejných  výdavkov  schválených  v rámci opatrení  osi 3 k 31.12. daného 

roku zaradených do ISRÚ. 

 K 31.12.2009 neboli schválené žiadne projekty a zároveň  nebol vyčlenený žiadny objem verejných výdavkov 
v rámci  opatrení osi 3 aktivít ISRÚ, keďže  prípravný proces na implementáciu a zazmluvnenie MAS s PPA 
trval do novembra 2009. 

3.    Celkový počet a objem verejných  výdavkov schválených  projektov  ISRÚ (PRV + ostatné OP + iné 
zdroje) k 31.12. daného roka. (Údaj za všetky projekty okrem projektov osi 3). 

Keďže v roku 2009 boli MAS – kou vyhlásené prvé výzvy, ktorých dead – line bol až v roku 2010,  v danom roku 
neprebehol proces schvaľovania projektov ISRÚ.  
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4.    Počet podnikateľských subjektov v obciach v rámci pôsobnosti MAS. 

  

Fyzické osoby - 
podnikatelia 
(osoby) spolu* 

Živnostníci* 
Slobodné 
povolania* 

SHR* 
PO 

Spolu* 

PO 
ziskové
* 

PO 
neziskov

é* 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 

Baldovce 13 11 1 1 2 0 2 

Beharovce 15 15 0 0 4 3 1 

Bijacovce 51 45 2 4 18 7 11 

Brutovce 8 7 0 1 3 0 3 

Buglovce 19 16 1 2 3 2 1 

Dlhé Stráže 23 22 0 1 3 1 2 

Doľany 12 12 0 0 6 3 3 

Domaňovce 70 65 1 4 10 5 5 

Dravce 66 64 1 1 10 4 6 

Dúbrava 31 30 0 1 9 6 3 

Granč-Petrovce 37 36 0 1 6 4 2 

Harakovce 3 3 0 0 2 0 2 

Vyšné Repaše 7 2 0 5 3 1 2 

Jablonov 62 60 1 1 10 3 7 

Klčov 30 30 0 0 9 3 6 

Kurimany 13 13 0 0 2 0 2 

Levoča 909 821 46 42 314 132 182 

Lúčka 25 25 0 0 3 1 2 

Nemešany 34 30 0 4 3 1 2 

Nižné Repaše 10 5 1 4 6 3 3 

Oľšavica 17 15 0 2 5 2 3 

Ordzovany 7 7 0 0 3 1 2 

Pavľany 11 3 0 8 3 1 2 

Poľanovce 11 9 0 2 5 2 3 

Pongrácovce 8 8 0 0 3 0 3 

Spišské Podhradie 233 212 9 12 83 25 58 

Spišský Štvrtok 201 197 3 1 25 11 14 

Studenec 30 26 0 4 8 4 4 

Torysky 37 18 0 19 6 1 5 

Uloža 13 11 1 1 6 2 4 

Korytné 9 9 0 0 2 1 1 

*štatistické údaje sú uvedené z roku 2008, pretože ŠÚ SR ešte nemá pripravené štatistiky z roku 
2009 

 5.    Počet projektov zameraných na rekonštrukciu/ modernizáciu  existujúcich zariadení, budov, areálov 

v rámci ISRÚ. 

Vzhľadom k tomu, že zmluva MAS s PPA bola podpísaná v novembri 2009, prvá výzva pre obce bola 
vyhlásená v decembri. Z toho titulu neboli ešte podané žiadne projekty zamerané na rekonštrukciu, či 
modernizáciu zariadení, budov, areálov v rámci ISRÚ. 



5 
 

6.    Počet schválených projektov k 31.12. daného roka, pri ktorých sú vyuţívané miestne podnikateľské 

subjekty/firmy , t.j. subjekty so sídlom v území MAS. 

(Za takéto projekty sa považujú len tie, kde je viac ako 25% objemu investícii realizovaných miestnymi 

podnikateľskými subjektmi/firmami). 
V prílohe pripojte zoznam týchto projektov. 

Žiadne projekty, pri ktorých by boli využívané podnikateľské subjekty neboli schválené v roku 2009.  

7.    Počet schválených projektov k 31.12. daného roka, pri ktorých sú vyuţívané miestne suroviny. 

(Za takéto projekty sa považujú len tie, kde je viac ako 25% objemu výdavkov na suroviny pripadá na 

miestne suroviny). 
V prílohe pripojte zoznam týchto projektov. 

Žiadne projekty, pri ktorých by sa využívali miestne suroviny neboli v roku 2009  schválené . 

8.    Počet  schválených  projektov  zariadení  miestnej  infraštruktúry  a ich  rozdelenie  podľa  druhu  na 

projekty týkajúce sa infraštuktúry: 

-  Technickej (vodovody, ČOV, kanalizácia,...) 

-  Komunikačnej (cesty, chodníky, námestia, zastávky,..) 

-  Sociálnej (domy kultúry, školy , kluby dôchodcov,  domy smútku, parky, ...) 

Tam kde je moţné uveďte aj predpokladanú dĺţku v metroch alebo plochu v m
2
. 

V danom roku 2009 sa neschvaľovali žiadne projekty, t.j. ani týkajúce sa infraštruktúry, pričom ISRÚ nie je ani 
zameraná na aktivity typu napr. infraštruktúra - vodovody, kanalizácia, či ČOV. 

9.   Počet priamo (realizáciou projektu)  a nepriamo (napr. subdodávatelia projektu) vytvorených pracovných 

miest (trvalé a sezónne), ktoré vznikli vďaka realizácii projektu , rozdelených podľa typu:  on-farm  (v 
poľnohospodárskych   podnikoch)  a off-farm  (mimo  poľnohospodárskych   podnikov),  z toho  muţi/ 

ţeny. 
Rok 2009 nepriniesol ešte žiadnu realizáciu projektov, ktoré by spôsobili vytvorenie pracovných miest. 

10.  Počet projektov podporených   z ostatných operačných programov podporených  z EÚ fondov alebo 

iných  verejných  zdrojov  (VÚC),  zahrnutých  v ISRÚ  rozdelených  podľa  jednotlivých  operačných 

programov  a iných  verejných  zdrojov  a  objem  finančných  prostriedkov  projektov  podporených 
z ostatných  operačných programov alebo iných verejných zdrojov (VÚC) v rámci ISRÚ rozdelených 

podľa jednotlivých operačných program a iných verejných zdrojov. 
 

Názov zdroja 
 

Počet projektov 
Objem finančných 

prostriedkov 

   

   

   

 

3. CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY 

 

1.    Počet muţov a ţien – členov v rozhodovacích orgánoch MAS. 
Výkonný orgán (uveďte názov): Správna rada 

 
Muţi 

 4 -   57,14% 

 
Ţeny 

 3 –   42,86% 

 
Spolu 

 7 – 100,00%  

2.    Počet muţov a ţien – členov v rozhodovacích orgánoch MAS. 

Výberová komisia MAS 
 

Muţi 
  Nerelevantné pre rok 2009  
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Ţeny 
  Nerelevantné pre rok 2009  

 

Spolu 
  Stanovený počet vo Výberovej komisii je 9 

3.  Počet realizovaných vzdelávacích programov (školení, konferencií, seminárov, workshopov...) pre 

zamestnancov  MAS  a manaţment  MAS  zodpovedných  za  realizáciu  ISRÚ,  rámcovo  rozdelených 

podľa zamerania. 

Medzinárodná konferencia  Senec  
 
Národná sieť rozvoja vidieka SR v dňoch 21.- 22. 9.2009 zorganizovala medzinárodnú konferenciu v Senci. Na podujatie 
boli pozvané rôzne subjekty zainteresované v oblasti rozvoja vidieka na Slovensku ako aj zástupcovia členských štátov EÚ. 
Z MAS LEV, o.z. sa jej zúčastnila Ing. Andrea Hradiská (predseda MAS) a Ing. Katarína Pjatáková (manažér MAS).  

Hlavným zámerom konferencie bolo predstaviť Národnú sieť rozvoja vidieka a úspešné Miestne akčné skupiny v rámci 
prvého kola ich výberu. NSRV poukázala na svoje ciele a aktivity v oblasti integrovaného prístupu rozvoja vidieka, ktoré by 
mali byť zamerané najmä na zlepšovanie riadenia, mobilizáciu vidieckych aktérov a zdrojov vo vidieckych oblastiach. 
Podujatím sa malo poukázať aj na dopady a vplyv implementácie národných sieti rozvoja vidieka členských štátov EÚ a 
vytvorenie spolupráce v rámci Európskej siete rozvoja vidieka. Z toho titulu tam boli účastnými aj minister 
pôdohospodárstva SR, zástupcovia DG AGRI, Európskej siete rozvoja vidieka a Národných sieti rozvoja vidieka členských 
štátov EÚ, riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka a manažérka NSRV SR, zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, niektoré úspešné Miestne akčné skupiny v rámci prvého kola ich výberu ako aj MAS 
pripravujúce sa do druhého kola výzvy podporené v rámci opatrenia 3.5 PRV 2007 - 2013.  

Udalosťou sme sa mali venovať najmä prístupu Leader, ktorý predstavuje inovačný prvok v riadení rozvoja vidieka a 
podporuje participáciu rôznych aktérov regiónu do rozhodovacích procesov.  

Prvý deň bol z veľkej časti orientovaný na operačné programy NSRR 2007 – 2013 a rôzne otázky čerpania fondov EÚ. 
Druhý deň bol venovaný predstaveniu jednotlivých podporených MAS prostredníctvom regionálnych pracovísk NSRV SR.  

Keďže ide o pilotné spustenie programu Leader, MAS – ky mali veľa otázok a nezrovnalostí s implementáciou 
Integrovaných stratégií a to najmä vo vzťahu k usmerneniam a podmienkam PRV 2007 – 2013. Taktiež si požadovali úzku 
a flexibilnú spoluprácu s kompetentnými.  

Významným prínosom pre konferenciu boli František Winter, Predseda Národnej siete MAS v Českej republike, Panagiotis 
Patras, Prezident ELARD ako aj Ivika Maidre z MAS Kirderanniku Koostöökogu. Spomínaní predniesli svoje skúsenosti z 
Leadra vo svojich krajinách a inšpirovali nás k rozvinutejšej spolupráci. Poukázali tiež na potrebu iniciatívy vzniku 
neformálnej Leader siete, ktorá by mala byť súčasťou ELARD – tá zastrešuje cez 500 MAS z krajín EÚ, pričom momentálne 
vedie vyjednávania zo Slovenskom, Litvou, Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom a Poľskom o ich spolupráci. Táto 
organizácia nielen že združuje a sieťuje MAS – ky európskeho priestoru, ale má svoje zastúpenie v EK a „bojuje“ za 
požiadavky LEADER- a.  

 

 

 
 
 

4.    Počet  seminárov,  školení  konferencií,  workshopov  pre  členov  MAS  zameraných  na  rozširovanie 

vedomostí a zručností pri vykonávaní ISRÚ, rámcovo rozdelených podľa zamerania. 



7 
 

KONFERENCIA GORLICE 

Naša MAS LEV, o.z. veľmi aktívne rieši problematiku rozvoja vidieka a snaží sa o jeho rozhýbanie v území, hoc 

proces je zložitý a najmä vzhľadom k viditeľnosti výsledkov dosť pomalý. Neuzatvára však svoj okruh 
pôsobnosti, ale veľmi dynamicky vystupuje aj navonok a spolupracuje s viacerými už dlhšie fungujúcimi MAS 
v rôznych krajinách, pretože považujeme za dôležité neustále informovať a rozširovať okruh svojho poznania. 

Uprednostňujeme tiež výmenu praktických skúseností a udržiavanie dobrých kontaktov, čo neznamená len 
poznať mnoho ľudí z oblasti regionálneho rozvoja, ale najmä prostredníctvom týchto iniciatív chceme 
prezentovať naše územie. Preto vďaka už známemu menu MAS LEV vo viacerých územiach a našej aktívnej 

spolupráci s MAS - kami na Slovensku, Poľsku a Čechách sme boli oslovení dovtedy nám neznámou MAS 
(LGD) Gorlice, aby sme účasťou prispeli k programu konferencie zameranej na Leader a miestne akčné 
skupiny fungujúce v EÚ, ktorá sa konala 4.12. a 5.12.2009 v Gorliciach.  

V prvý deň sa na podujatí predstavilo viacero MAS, medzi ktorými bola odprezentovaná aj MAS LEV, o.z. 
jej predsedkyňou Ing,. Andreou Hradiskou. Tá poukázala na proces vývoja združenia a na jeho smerovanie. 
Okrem toho poskytla výklad k pomerom Leader – a na Slovensku od roku 2004, pretože má skúsenosti z 

náznaku Leader - a cez TP SAPARD predvstupového obdobia. Konferencia v tento deň poukázala na 
fungovanie programu Leader vo všetkých troch krajinách a hoc princípy a prístup je rovnaký, porovnali sme 
najmä fungovanie vzhľadom k národným usmerneniam, podmienkam a spolupráci, kde sme našli mnohé 

odlišnosti. Ku každému príspevku bola vedená bohatá diskusia, ktorá pozväčša na obdobných udalostiach 
zvykne stagnovať. V sobotu 5.12.2009 pokračovala konferencia v duchu možností cezhraničnej spolupráce 
a rozširovania partnerstva. Predstavili sa tu aj ďalšie MAS, ktoré prišli hľadať partnerov na rôzne projektové 

zadania. Naša MAS LEV, o.z. prostredníctvom K. Pjatákovej proponovala MAS - kám, aby videli partnerstvo 
nielen z pohľadu uzatvárania formálnych partnerských zmlúv, ktoré niekedy nevedú ku konkrétnym 
výsledkom. Ale naopak, aby sme na tieto možnosti pozerali hoc aj v neformálnom merítku, kedy môžeme 

prostredníctvom spoločného organizovania poznávacích zájazdov do iných teritórií pre ľudí a rôzne subjekty 
z MAS –iek zviditeľniť svoje regióny a tak naštartovať rozvoj cestovného ruchu, identifikovať potreby 
vidieckeho turizmu, zabezpečiť dopyt i ponuku, a pod..  O obdobnú formu sme sa totiž pokúsili a spolu s MAS 

z Čiech sme pripravili pre českých aktérov rozvoja vidieka z Hradeckrálovského kraja poznávací zájazd na 
Slovensko do našej MAS LEV, o.z. a do Poľských MAS. Účastníci boli oslovení určite veľmi príjemne 
potenciálom územia, ktorý si počas 4 dní nedokázali úplne vychutnať. Preto kroky niektorých z nich v 

budúcnosti budú iste viesť ešte do našej oblasti a tiež odovzdajú svoje pocity, zážitky, pohľady, fotky, či 
názory svojim známym, ktorí sa vyberú za poznaním tu k nám na Slovensko na Stredný Spiš. Aj tu vidíme 

jednu z príležitostí, ktoré v rámci vytvárania sietí i partnerstiev môžeme veľmi efektívne využiť. 
Na konferencii padlo niekoľko návrhov na projekty spolupráce a podpísali sa rámcové zmluvy medzi rôznymi 
Miestnymi akčnými skupinami. 

 
KONFERENCIA LEADER FEST 
 

V dňoch od 17. 06.2009 do 19.06.2009 sa štyria členovia MAS LEV, o.z. (Ing. Andrea Hradiská, Bc. Peter 
Pitoňák, Mikuláš Demočko a Ing. Katarína Pjatáková) na pozvanie partnerskej MAS Rymařovsko zúčastnili na 
Medzinárodnej konferencii v Hradci nad Moravicí.  

Išlo o odborné a spoločenské stretnutie aktérov rozvoja dediny predovšetkým tých, ktorí pracujú metódou 
Leader alebo sa na ňu pripravujú, tiež ich partnerských organizácií. Pozvané boli inštitúcie EÚ z 27 krajín a 
ďalších európskych krajín (napr. z Chorvátska, Macedónie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ukrajiny, Turecka, 
Švajčiarska či Nórska). Pozvanie napokon prijalo cca 100 členov z Rakúska, Maďarska, Poľska, Estónska, 
Slovenska, tiež predstavitelia organizácií programu Leader v EÚ – ENRD a ELARD, Celoštátna sieť rozvoja 
vidieka, Národná sieť miestnych akčných skupín, Štátny fond životného prostredia, Ministerstvo životného 
prostredia, poľnohospodárstva a miestneho rozvoja a reprezentanti z českých MAS. Námetom pre stretnutie 
boli možnosti uplatnenia metódy Leader v programoch z oblasti starostlivosti o životné prostredie na vidieku, 
využívania zdrojov vidieka pre trvalo udržateľný rozvoj, obnoviteľných zdrojov a pod.  

Prvý deň sa konalo posedenie, kde sa zväčša české MAS ky stretli za účelom lepšieho spoznania a výmeny 
skúseností. V tento neformálny večer sme sa pridali aj my s doterajšími poznatkami o zavádzaní tejto metódy 
do praxe vidieka.  
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Druhý deň bol venovaný konferencii, ktorej ústrednými témami bol Leader, jeho zavádzanie do života 
vidieckych oblastí, oboznámenie sa s trendmi vývoja Leadra v Európe, spoznávanie funkcií organizácií ELARD a 
ENRD. Konferenciu obohatili sprievodné aktivity MASiek, ktoré si vo svojich výstavných stánkoch pripravili 
originálne produkty zo svojho územia. Udalosť ukončilo večerné spoločenské posedenie pri cimbálovej hudbe 
a krajových špecialitách, či putovnej vernisáži výstavy o histórii a súčasnosti programu Leader v ČR.  

Piatok 19.6.2009 ako posledný medzník akcie bol venovaný exkurziám po území Moravskosliezskeho kraja. 
Naša slovenská expedícia sa zúčastnila prehliadky zámku a golfového ihriska na Kravařoch, v Albertovciach 
obhliadky žrebčína a jeho areálu, v Darkovičkách sme navštívili vojnové opevnenie. V Bojaticiach pre nás 
organizátori pripravili prehliadku skanzenu, kde bol zámer obce zachovať tradície a identitu zbierkou 
pôvodných pracovných nástrojov na klasickom gazdovskom dvore. Na tomto mieste nechýbala ani ukážka 
kostola a pohostenie s pravými českými buchtami. Ďalším navštíveným bol Hlučín, kde sme si prezreli ľudové 
kroje v miestnom múzeu a predvedený nám bol informačný systém „mobilný sprievodca RegTIM“ založený na 
navigačnom systéme, ktorý bol vyvinutý pre účely cykloturistiky a napokon všeobecne cestovného ruchu. 
Prostredníctvom mobilu a špeciálneho programu z webu, či informačnej kancelárie majú návštevníci možnosť 
dozvedieť sa o každom mieste a krajinnom prvku ich lokalizovanej polohy. V obci Píšť nám boli predvedené 
slnečné hodiny a potom sme sa za daždivého počasia pozreli na fungovanie pstružej farmy, kde sme boli ako 
inak pstruhmi aj pohostení. Rybami sme uzavreli celkový priebeh konferencie a po návrate do Hradca nad 
Moravicí sme sa vybrali späť domov na naše Slovensko.  

Na danom podujatí sme boli jedinou slovenskou MAS, ktorá svojou účasťou obohatila priebeh Leader Festu. 
Možno povedať, že sme úspešne nadviazali ďalšie kontakty, prostredníctvom ktorých môžeme budovať 
spoluprácu a partnerstvo na medzinárodnej úrovni a prezentovať sa tak navonok.  

VÝMENA SKÚSENOSTÍ S LITOVSKOU MAS V ÚZEMÍ MAS LEV – PRACOVNÉ STRETNUTIE 

V utorok 14.07.2009 sme v priestoroch Levočskej radnice privítali Miestnu akčnú skupinu z Litvy. Išlo o 
partnerskú návštevu Regionálnej rozvojovej agentúry Tatry – Spiš, s ktorou táto novovytvorená litovská MAS 
spolupracuje. Keďže sme jedinou MAS na Východnom Slovensku, ktorá získala štatút a tým bola predurčená 
pre finančnú podporu na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia z PRV 2007 - 2013, požiadali 
nás kolegovia z RRA Tatry - Spiš, aby sme im popísali proces kreovania nášho partnerstva a postupnosť 
príprav na odovzdanie stratégie. Cieľom stretnutia bolo nielen oživiť členom Litovskej skupiny ich pestrý 
program, ale vymeniť si získané skúsenosti, porovnať fungovanie programu Leader v našich krajinách a 
inšpirovať sa navzájom. Stretnutie viedla zo strany MAS LEV jej manažérka, pričom konfrontácia k téme bola 
zaujímavá aj zo strany RRA, či Litovských partnerov. Ako poznamenali aj členovia tímu hosťujúcej inštitúcie v 
Kežmarku, pre nich boli podané informácie impulzom pre ďalšiu prácu v ich území Tatry – Pieniny. Po bohatej 
diskusii s členmi kancelárie MAS LEV, o.z. pokračovali hostia vo svojej „kultúrno – historickej ceste po 
regióne“.                                                                              

PRACOVNÉ DNI „LEADER“ ZAHRANIČNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV V MAS LEV 
 

V roku 2009 sme prostredníctvom FESRR SPU Nitra a najmä oslovenia hlavného facilitátora programu Ing. Jely 
Tvrdoňovej boli oslovení na spoluprácu. Preto sme v dňoch od 10 . – 20. 08.2009 privítali 4 študentov z krajín 
3. sveta a 1 zo Španielska, aby zhodnotili úroveň partnerstva MAS LEV, o.z., stav spracovania stratégie Leader, 
ako aj jej úroveň a odzrkadlenie reálnych potrieb v území. Títo študenti neboli študentmi v pravom slova 
zmysle, pretože to boli skúsení ľudia, ktorí majú už bohatú prax v rozvoji vidieka a poľnohospodárstve v 
domovských krajinách. Svoje skúsenosti si po dobu dvoch rokov však obohacujú študijnou misiou v Nemecku 
a v letnom čase v ostatných krajinách Európy.  
Títo ľudia mali široký prehľad o fungovaní a riadení rozvoja vidieka, mnoho odborných poznatkov o 
vypracovávaní a implementácii stratégií. Po celý čas boli ozaj plní entuziazmu a pozitívnych ľudských 
vlastností, ktoré bezprostredne preukázali navonok. 10 dní ich návštevy nám prinieslo veľa nových poznatkov 
a skúseností, ktoré nás povzbudili do našej práce a na druhej strane sme nadviazali nové dobré medziľudské 
vzťahy. Záverom ich práce bola Prípadová štúdia (Case study), ktorá zahŕňala analýzu jednotlivých častí, 
komplexné zhodnotenie Integrovanej stratégie rozvoja územia MASky, posúdenie úrovne partnerstva a 
napokon aj odporúčania na vylepšenie implementácie projektu Leader. Ich globálne zhodnotenie nášho 
partnerstva a stratégie nás veľmi potešilo, pretože bolo pozitívne a ako nestranní pozorovatelia a účastníci 
procesu ocenili naše snahy v území. 
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5.    Počet schválených  projektov  realizovaných  dvoma a viac partnermi  v území MAS k 31.12. daného 

roka (ako ukazovateľ zvýšenej dôvery obyvateľov). 

Účasť na konferencii Leader v Poľsku 
Dňa 8.10.2009 sme sa v rámci projektu AIRe, ktorý realizuje CPK Levoča a úzko spolupracuje s MAS, zúčastnili 
konferencie v municipalite Podegrodzie (Poľsko). Tá bola zameraná najmä na rozvoj vidieka a možnosti jeho 
financovania a nástrojom výmeny skúseností. V rámci programu v prvom bode privítal Mgr. Jacek Lelek ako 
štatutárny zástupca úradu MAS „Brama Beskid“ všetkých prítomných a predal slovo Wojciechovi Knapíkovi, 
ktorý je predsedom rady pre MAS „Brama Beskid“. Ten vyjadril nadšenie nad tým, že stále viac ľudí sa venuje 
rozvoju vidieka, pričom poukázal na inovatívny prístup k rozvoju vidieka v Európe najmä v súvislosti s 
programom Leader. Položil nielen teoretické základy tohto prístupu a zároveň filozofie, ale vyzdvihol mnohé 
dobré príklady z praxe, ktoré pomohli vidieckym oblastiam naštartovať trvaloudržateľný sociálno – 
ekonomický rozvoj. Ďalším prednášajúcim bol Stanislaw Haraf - predseda MAS Biely Dunajec, ktorý z obdobia 
predvstupových fondov okúsil prípravu a realizáciu projektov MAS a vzdal hold tejto metóde, 
prostredníctvom ktorej v regióne pomohli efektívne využívať existujúce zdroje pre vidiecky cestovný ruch a 
multifunkčné poľnohospodárstvo. Nato Ján Migacz (MsÚ Stary Sacz) predstavil novú úspešne schválenú 
Integrovanú stratégiu rozvoja územia a uviedol ju do života. Ďalším vystupujúcim bol zastupiteľ ministerstva z 
Krakowa, ktorý ubezpečil, že chod MAS a realizáciu stratégie budú podporovať čo najefektívnejšími, hoci 
byrokratickými spôsobmi a budú sa snažiť proces z ich strany čo najmenej brzdiť. Napokon nasledovalo 
kultúrne vystúpenie, načo predseda MAS LEV, o.z. Ing. Andrea Hradiská v krátkosti predstavila náš región a 
rozvojové aktivity, čím ukončila celý blok venovaný rozvoju vidieka. 
 

Stretnutie SR – ČR – PL aktérov vidieka 30.11. 2009 – 3.12.2009 
 
MAS LEV sa zapojila do realizácie projektu Grundtvig, ktorý má na starosti organizácia CPK 
a prostredníctvom neho uskutočnila spoluprácu jednak s aktívnymi obyvateľmi, podnikateľmi a 
organizáciami v MAS LEV. 
Prostredníctvom projektu Grundtvig sme v dňoch od 30.11.2009 – 3.12.2009 boli účastnými programu „dni 
rozvoja vidieka“, v rámci ktorých sme riešili teoretický základ vidieka a jeho rozvoja. Túto teoretickú rovinu 
sme však rozvinuli aj do poznávacej úrovne a do výmeny skúseností. Zvolili sme spôsob prepojenia viacerých 
aktivít s českými a poľskými partnermi. Preto sme v prvý deň od doobeda takmer do večera rozobrali vo 
forme prednášok a skupinovej práce ústrednú tému, zadefinovali okruhy problémov i riešení a k večerným 
hodinám sme privítali českú skupinu ľudí, ktorí rôznym spôsobom pôsobia na vidieku, či už v rôznych 
združeniach alebo iniciatívach, samosprávnych orgánoch (MAS, záujmové - včelárske, záhradkárske, atd) a 
pod. V pondelkový večer sme si navzájom predstavili aktivity, účel, ciele zúčastnených organizácií a rozobrali 
predstavy, ktoré boli očakávané od zorganizovaných dní, ktoré nás čakali. Atmosféru nám spríjemnila aj dobrá 
dobová večera z kuchyne tradičných jedál a tiež Ľudová hudba Branisko, ktorá poukázala na tradičné piesne 
nášho regiónu. Neskorý večer sme ukončili historickým výkladom Ing. Dany Palzy, ktorá nám porozprávala o 
celkovom vývoji Stredného Spiša.                                 

Naši slovenskí účastníci mali túto celodennú aktivitu vo forme domácej mobility, ktorá prerástla v ďalší deň 
do zahraničnej mobility. S poľským partnerom sme sa v čase príprav stretnutí k téme dohodli na poznávacom 
okruhu do poľských MAS, pretože tieto združenia teraz veľmi aktívne pôsobia v celej EÚ v oblasti podpory 
rozvoja vidieckych oblastí. Navštívili sme Stary Sacz, MAS Brama Beskydy, MAS Gorce Pieniny, Fundacju 
Rozwoja Ziem Górskych, GOK Ochotnica Górna. V daných oblastiach sme sa inšpirovali v mnohých 
inovatívnych nápadoch a aj odhodlaní riešiť niekedy na oko veľmi odvážne projekty, pričom slovenských 
účastníkov zaujímalo najmä to, ako sa im darí dostať do takýchto odľahlých regiónov turistov, pretože 
prevažne turizmus je ich zdrojom obživy.  

V rámci odpovedí sme zistili, že na to lieku u nich niet, ale prevažne ľudia z veľkých miest sa stali ich klientmi, 
pretože požadujú pokoj, prírodu, športové vyžitie. Porovnali sme napokon aj možnosti viac - zdrojového 
financovania zámerov a podmienok MAS v Poľsku, Čechách a Slovensku. Po celodenných návštevách sme sa 
2.12.2009 z Poľských vidieckych, horských oblastí vracali domov trasou cez Lipany , aby sme sa mohli zastaviť 
v dedinkách ako Vyšné Repaše, Uloža, a videli aj ostatné – Brutovce, Oľšavicu, či Nižné Repaše. Tam sme 
poukázali na vidieckosť v pravom slova zmysle a nadýchli sa tradičnej kultúry a architektúry. Deň sme 
napokon uzavreli večerou a zhrnutím dovtedy spoznaného v rámci našej spoločnej cesty.  
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3.12.2009 sme poznávací okruh ukončili návštevou obcí Klčov, kde nás okrem iného privítal aj sv. Mikuláš s 
deťmi, kone s kočmi a fundovaný starosta M. Fabián, ktorý porozprával o svojich víziách a plánoch. Nie však 
nereálnych, ale ozaj už z mnohých aj zrealizovaných a dobre fungujúcich. Obec prosperuje aj vďaka rozhľadu, 
šikovnosti starostu, dobrej spolupráci s organizáciami v obci. Ďalšou navštívenou bola Spišská Kapitula a obec 
Lúčka, kde nás privítali s malým pohostením a najmä prezentáciou k tomu, ako sa úplne zmenil nielen vzhľad 
OcÚ, ale aj jeho využitie napríklad aj pre mladých. Starosta obce Ľ. Tatranský poukázal na ďalšie ciele, ktoré 
chce aj vďaka Leader – u uskutočniť v municipalite a odobrali sme sa do ďalšej veľmi dobre fungujúcej obce 
Granč – Petrovce, kde nás starosta Bc. P. Pitoňák sprevádzal svojimi aktivitami a tiež nás pozval do 
fungujúceho „malého podniku“ – pekárne, ktorá je výbornou reprezentantkou samosprávy a ktorá zásobuje 
celý Spiš chlebom. Túto pozíciu si však vybudoval jej majiteľ Milan Ondruš vďaka tvrdej práci a preferovaniu 
kvality. Tak dlhodobo prispieva aj k lepšej ekonomike obce a jej dobrému menu. Nie je však úzkoprso 
zameraný len na pečenie, ale svoje aktivity rozšíril a multifunkčne poňal svoje pôsobenie v obci. Poskytuje 
totiž ubytovanie pre turistov a pre pracovníkov diaľnice. Pritom považuje za veľmi dôležité aktívne 
spolupracovať s predstaviteľmi samosprávy a s ďalšími organizáciami v regióne.                                                                           
Ďalšie kroky po týchto názorných ukážkach dobrej praxe a ochutnávke čerstvo upečeného pečiva nás viedli do 
Studenca, kde nám pracovníci OcÚ pripravili typické spišské jedlo a kde nás starosta I. Sivák preniesol cez 
svoje plány do budúcna ako aj doteraz vykonané. Českých partnerov zaujalo napr. že ako jediná dedina v 
území sa u nich vykuruje štiepkou, čo zabezpečili kúpou jednoduchého stroja na štiepkovanie a tak využívajú 
obnoviteľný zdroj E. 4 dňový program sme ukončili návštevou Spišského hrad u.  

Zhrnutím týchto dní môžeme zovšeobecniť výstup stretnutí:                                                                                  
30.11.2009                                                                                                                                                                                 
- školením slovenských účastníkov sme dospeli k zadefinovaniu problémov vidieka v okolí Levoče a k návrhom 
možností riešenia                                                                                                                                                                                       
- zistili sme ako vnímajú zúčastnené organizácie svoju pozíciu v regióne a čo by chceli dosiahnuť                                
- oboznámili sme sa navzájom so zameraním činnosti                                                                                                           
- samotní účastníci boli poctení tým, že sa mohli predstaviť viacerým organizáciám, dokonca aj českým                        
- výmena kontaktov jednotlivých účastníkov a vznik prvotných nápadov na možnú spoluprácu a rozvojové 
zámery                                                                                                                                                                                               
- výmena skúseností medzi domácimi účastníkmi a obohatenie skúseností aj od českých partnerov                                                                                                        
získanie nových vedomostí  

1.12.2009 - 2.12.2009                                                                                                                                                                   
- spoznanie poľských vidieckych regiónov                                                                                                                                            
- fungovanie Leader - a i miestnych akčných skupín                                                                                                                          
- inovatívne nápady na realizáciu rozvojových zámerov v malých obciach                                                                                     
- ukážky viac zdrojového financovania projektových zámerov                                                                                                                   
- zapojenie mladých do projektových zámerov                                                                                                                                       
- učenie mladých k tradičným remeslám a k obchodovaniu prostredníctvom ich predaja 

3.12.2009                                                                                                                                                                                                 
- lepšie spoznanie levočského regiónu v teréne z rôznych uhlov pohľadu                                                                                         
- nadviazanie a výmena nových kontaktov v levočskom vidieku medzi poskytovateľmi služieb                                                        
- nájdenie nových možností spolupráce                                                                                                                                                
- sieťovanie organizácií pre následné využitie pri zostavovaní produktov turizmu v území  

V roku 2009 sme začali spoločne so zahraničnými MAS komunikovať ohľadom prípravy projektu 
prostredníctvom programu Grundtvig, ktorý bol dopracovaný v roku 2010 a je zameraný na spoznávanie 
MAS v krajinách Estónsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko. Plánom je zapojiť rôzne subjekty pôsobiace 
v území MAS, aby vedeli aplikovať nové poznatky a skúsenosti do svojej činnosti a tým prispeli k cieľom 
ISRÚ a MAS. 

V roku 2009 sme podali za MAS ďalší projekt a zapojili sa tak do programu South – East Europe, v rámci 
ktorého sme v spolupráci s vidieckymi organizáciami z Bulharska, Grécka, Bosny a Hercegoviny, Čiernej 
Hory a VŠ SPU Nitra, ktoré sa zaoberajú Leader – om naplánovali proces zapojenia širokej verejnosti do tém 
podporujúcich trvalo – udržateľný rozvoj.  
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6.    Suma výdavkov na chod MAS k 31.12. daného roka, v rozdelení na: 

-  výdavky z osi 4 PRV 
-  ostatné verejné výdavky 

-  súkromné prostriedky 
 Od 03.08.2009 boli náklady MAS vo výške 9 198,25 €, z čoho oprávnené výdavky osi 4 boli rozdelené takto: 

- Spotreba materiálu – kancelárske potreby – 47,89 € 
- Spotreba materiálu DHM – 166,40 € 
- Spotreba energie – 100 € 
- Cestovné – 341, 97 € 
- Náklady na reprezentáciu 86,92 € 
- Ostatné služby – prenájom nebytových priestorov – 315,98 € 
- Ostatné služby – mandátne zmluvy – 5 728,10 € 
- Ostatné služby – poštovné – 30,20 € 
- Ostatné služby – semináre, školenia 0,00 € 
- Ostatné služby – účet za telefón – 118,67 € 
- Ostatné služby -- webhostingové služby 22,60 € 
 

Súkromné prostriedky MAS – členské príspevky boli použité na tieto položky: 
- Mzdové náklady – 2000 € 
- Zákonné sociálne poistenie – 200 € 
- Iné ostatné náklady ( bankové poplatky)  ako neoprávnený náklad – 39,37 € 

 
Výnosy: 
Čo sa týka súkromných prostriedkov, tie boli tvorené členskými príspevkami od 03.08.2009 vo výške – 
15 871,50 €. 
 
Náklady MAS hradené zo súkromných zdrojov MAS (členské príspevky) do 03.08.2009: 
 
Do 03.08.2009 boli náklady MAS vo výške 6 341,80 €, z čoho vynaložené výdavky boli rozdelené takto: 

- Spotreba materiálu – kancelárske potreby – 872,35  € 
- Spotreba materiálu DHM – 0,00 € 
- Spotreba energie – 300 € 
- Cestovné – 655,13 € 
- Náklady na reprezentáciu  - 0,00 € 
- Ostatné služby – prenájom nebytových priestorov – 785,94 € 
- Ostatné služby – mandátne zmluvy – 3547,00 € 
- Ostatné služby – poštovné – 0,00 € 
- Ostatné služby – semináre, školenia  ( konferencia Leader Fest – ČR)  - 150,12 € 
- Ostatné služby – účet za telefón – 0,00 € 
- Ostatné služby -- webhostingové služby  - 0,00 € 
 

Súkromné prostriedky MAS – členské príspevky boli použité na tieto položky: 
- Mzdové náklady – 0,00 € 
- Zákonné sociálne poistenie – 0,00 € 
- Iné ostatné náklady ( bankové poplatky)  ako neoprávnený náklad – 30,13 € 
- Daň  z príjmov – 1,13 € 

 
Výnosy: 
Tržby z predaja služieb – vystavenia dokladov a potvrdení  - 140,00 € 
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7.    V prípade,  ak   nastali zmeny v pôsobnosti  územia  MAS, napr.  vystúpenie  alebo  vstúpenie  obce/í 
z/do MAS  uveďte dôvody tejto zmeny

7
. 

Pôsobnosť územia MAS je totožná s pôsobnosťou, aká bola v čase uchádzania sa o prostriedky z PRV  2007 – 
2013 v rámci prvej výzvy pre os 4. MAS LEV tvorí naďalej 31 obcí, z ktorých sú dve so štatútom mesta : Levoča 
a Spišské Podhradie.  

8.    Stručne popíšte   monitorovanie  realizácie  projektov,  ktoré vykonáva  MAS smerom  ku   konečným 

prijímateľom  – predkladateľom  projektov  za   hodnotený  rok (forma, frekvencia,  zodpovednosť  za 

monitorovanie, komu sa predkladajú výsledky a ako sa výsledky  monitorovania spracovávajú). 
V roku 2009 sa v MAS ešte nezačali realizovať žiadne projekty, preto proces monitorovania nebol potrebný 
realizovať . V danom roku bol však spracovaný Plán monitoringu, v rámci ktorého bude Monitorovací výbor 
pozostávajúci z piatich členov postupovať.  

9.    Stručne  uveďte  postupy  sebahodnotenia  činnosti  MAS.  V  prípade,  ak  boli  v ISRÚ  stanovené  aj 

ukazovatele  pre  sebahodnotenie,    uveďte  ich  východiskový  stav  a   hodnotu,  ktorú  ste  dosiahli 
v danom roku. 

Na sebahodnotenie činnosti MAS neboli stanovené špecifické procesy a a postupy. Okrem toho aj s zmluva 
s PPA bola uzavretá až ku dňu 25.11.2009, preto sa jednotlivé orgány MAS nemali zatiaľ ku aktívnej 
kontrole. Avšak v roku 2009 sa udiali 4 zasadnutia Valného zhromaždenia, na ktorých stále  manažér MAS 
a štatutárny orgán MAS predostrú členom správy o celkovej činnosti, zhrnú aktivity a výsledky. Je to jedna 
z foriem internej kontroly MAS. Okrem toho kancelária MAS má 3 pracovníkov, ktorí majú na starosti 
činnosť MAS v zmysle schváleného organizačného a pracovného poriadku, preto sleduje plnenie úloh 
a potrebných úkonov. V neposlednom rade máme formalizovaný orgán pre internú kontrolu, ktorý však 
ešte v roku 2009 nerobil formálnu kontrolu, keďže zmluva bola podpísaná až koncom roka 2009.  

Revízna komisia je kontrolný orgán, ktorý vykonáva nasledovné činnosti:                                                                             
a)  nahliada do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti MAS,                                                                                 
b) kontroluje hospodárenie MAS, nakladanie s majetkom MAS,                                                                                              
c) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,                                                                                               
d) upozorňuje na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich odstránenie a stanovuje lehoty ich  odstránenia 

Ďalším nástrojom pre istú formu sebahodnotenia sú platné  Stanovy združenia, či Interná smernica MAS LEV, 
o.z., ktorých dodržiavaním sa prispieva k dodržiavaniu podmienok a  stanovených úloh, i cieľov.  Tieto 
dokumenty zároveň pomáhajú hodnotiť, či činnosti v MAS LEV sú uskutočňované podľa pravidiel 
a usmernení. 

10.  Uveďte a popíšte zapojenie ţien, mladých ľudí do 30 rokov a marginalizovaných skupín obyvateľstva 

do ISRÚ. 

Integrovaná stratégia zapája rôzne skupiny obyvateľov do orgánov MAS, členov MAS ako aj činností, ktoré sa 
v území doteraz robili a budú robiť. Pričom v členstve MAS LEV, o.z. máme 28 žien, čo je takmer 37% 
z celkového počtu.  

Vekové zloženie je priaznivé, kedy 4,5 % tvoria ľudia vo veku do 30 rokov, od 31 do 40 rokov je cca 14,9%, od 
41 do 55 je cca 77,6 % a po 55 rokov 3%.  

 

 

11.  Uveďte a popíšte aké prostriedky v rámci publicity a propagácie ISRÚ vrátane zverejňovania výziev 

pre konečných  prijímateľov  – predkladateľov  projektov   a zverejňovania  výsledkov  implementácie 
ISRU  ste  v hodnotenom  roku  vyuţívali  (napr.:  TV,  rozhlas,  denníky  pri,  internet,  rozhovory,  PR 

články alebo iné). Uveďte názov média, počet kusov alebo opakovaní. 
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publicita a propagácia ISRÚ 

Publicita a propagácia ISRÚ prebieha prostredníctvom: TV Levoča 
i v archíve relácií na www.tvlevoca.sk, diskusná relácia k publicite 
ISRÚ vrátane úvodných slov k prvej výzve v území MAS LEV bola 
odvysielaná aj prostredníctvom satelitného vysielania, cez družicu 
Thor 3, i v rámci regionálneho cez televíziu Regina,  pripravený bol 
príspevok do  LIM zverejnený až  v roku 2010, prostredníctvom 
www.cpk.sk/levoca a www.maslev.sk, prostredníctvom 
dokumentu Os 4 – prístup Leader, stratégie a inštitúcie: 
Prípadová štúdia MAS LEV o.z. (FESRR SPU Nitra) , aj skrz článku 
v Informačný bulletin – Tvorme tvár Horného Šariša č.3/ august 
2009 ( viď na CD) 

 
publicita a propagácia výziev pre 

konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektov 

V roku 2009 boli vyhlásené výzvy č. 1/ 4.1 ISRÚ/2009, č. 1/ 4.2 
ISRÚ/2009, č. 1/ 1.1 ISRÚ/2009 a boli zverejnené na www.cpk.sk, 
neskôr  aj na www.maslev.sk, i prostredníctvom TV Levoča ( viď na 
CD) 

publicita a propagácia výsledkov 

implementácie ISRU 
www.cpk.sk/levoca 
 

 
 

12.  Uveďte problémy súvisiace s implementáciou ISRÚ v hodnotenom roku a spôsoby riešenia. 

V roku 2009 sme nezaznamenali vážnejšie problémy s implementáciou ISRÚ, hoci jej možnej skoršej 
implementácii bolo zabránené neskorým podpísaním zmluvy s PPA, čím sa posunul harmonogram 
vyhlasovania výziev pre konečných prijímateľov.   

 
13.  Vaše odporúčania  a postrehy pre Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru. 

RO a PPA sa po podpísaní zmluvy snažia reagovať a spolupracovať čo najdynamickejšie, za čo sme vďační 
a dúfame, že dobrú komunikáciu a spoluprácu potvrdíme aj v ďalšom období. Z nášho pohľadu by boli vhodné 
pripraviť školenia pre pracovníkov kancelárie MAS a taktiež členov monitorovacieho výboru napr. k správnej 
činnosti monitorovacieho výboru.  

 

4. POVINNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE PRE OPATRENIA OSI 4 LEADER VYPLÝVAJÚCE Z 

PRV SR  2007- 2013 

Kód 

opatrenia 

 
Opatrenie 

 
Ukazovateľ Výsledok za 

rok 2009 
 

 
 
 
 
 
 

413 

 

 
 
 
 
 

Implementácia 

Integrovaných stratégií 

rozvoja územia 

 

veľkosť MAS v km
2 

 
327,91 

 

počet obyvateľov v podporenej MAS 
 

31 183 (údaj 
z roku 2008, ŠÚ 
SR nemá ešte 

nové informácie) 
 

počet projektov financovaných MAS 0 

 

počet podporených beneficientov 0 

 

počet obcí podporeného územia 0 

 

 
 

 
 

 

počet podporených projektov spolupráce 0 

http://www.cpk.sk/levoca
http://www.maslev.sk/
http://www.maslev.sk/
http://www.cpk.sk/levoca
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421 

 
Vykonávanie projektov 

spolupráce 

 

počet spolupracujúcich MAS 0 

 

hrubý počet vytvorených pracovných miest 0 

 

 
 

431 

 

 
Chod miestnej akčnej 

skupiny 

 

počet podporených aktivít 1 

počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili 

tréningovú aktivitu 2 
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5. POVINNÉ  MONITOROVACIE  UKAZOVATELE  PRE  OPATRENIE  431 CHOD  MIESTNEJ  AKČNEJ  SKUPINY  VYPLÝVAJÚCE  ZO  SPOLOČNÉHO RÁMCA PRE 

MONITOROVANIE A HODNOTENIE 

 

 

 
 

Typ podujatia 

 
 

 
Počet podporených 

aktivít 

Verejné výdavky 

v tis. EUR 

 

 
EPFRV 

 
spolu 

 
1. Štúdie príslušných oblastí 0 0 0 

2. Poskytovanie informácií o oblasti a stratégii 

miestneho rozvoja 0 0 0 

 
3. Vzdelávanie zamestnancov a členov MAS 1 0,09532  0,09532 

 
4. Propagačné podujatia 0 0 0 

 
5. Iné 0 0 0 
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Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu 

(viď bod 3 predchádzajúcej tabuľky) 
 

 
 
 

Typ podujatia 

 
Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu 

 
Muţi 

 
Ţeny 

 

 
Spolu 

 
< 25 

 
≥ 25 

 
< 25 

 
≥ 25 

 
1. Odborná príprava a informovanie 

0 0 0 0 0 

2. Získavanie  a rozvoj zručností potrebných na 

spracovanie a implementáciu ISRÚ 
0 0 0 0 0 

 

 

6. POVINNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE PRE OPATRENIE OSI 3 IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM  OSI 4 LEADER 

(Výsledkové ukazovatele MAS vypĺňa len za ukončene projekty v rámci osi 3, implementované prostredníctvom osi 4,  a to ako sumár z monitorovacích správ konečných 

prijímateľov – predkladateľov projektov). 

 

 

 
Opatrenie 

Ukazovateľ 
(názov a merná 

jednotka) 

 
Typ ukazovateľa 

 

Hodnota v roku 2009 

Diverzifikácia smerom k 
nepoľnohospodárskym 
činnostiam (311) 

Počet prijímateľov 
podpory (počet) Výstup 

 
0 
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 Celkový objem investícií 
(v EUR) 

 
Výstup 

 
0 

Hrubý počet 
vytvorených pracovných 
miest 

 
Výsledok 

 
0 

Podpora činností v 

oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu 
(313) 

Počet prijímateľov 
podpory (počet) 

 
 

Výstup 

 
0 

Celkový objem investícií 
(v EUR)10 

 
 
 

Výstup 

 
0 

Hrubý počet vytvorených 
pracovných miest 

 
Výsledok 

 
0 

Vzdelávanie a 
informovanie (331) 

Počet účastníkov 
vzdelávacej/informačnej 
aktivity (počet) 

 
Výstup 

 
0 

 
Počet vzdelávacích dní 

 
Výstup 

 
0 

Počet účastníkov, ktorí 
úspešne absolvovali a 
ukončili vzdelávaciu 
aktivitu 

 
 Výsledok 

 
0 

Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo 
(321) 

 
Počet podporených obcí 

 
Výstup 

 
0 

Celkový objem investícií 
(v EUR) 

 
Výstup 

 
0 

Počet osôb vo vidieckych 
oblastiach, ktorí majú 
prospech z realizovaného 
projektu 

 
 

Výsledok 

 
0 
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Rast používania internetu 
na vidieku 

 
Výsledok 

 
0 

Obnova a rozvoj obcí 
(322) 

 
Počet podporených obcí 

 
Výstup 

 
0 

Celkový objem investícií 
(v EUR) 

 
Výstup 

 
0 

Počet osôb vo vidieckych 
oblastiach, ktorí majú 
prospech z realizovaného 
projektu 

 
Výsledok 0 

 

 
 
 
 

7. PLÁN MONITORINGU MAS – DODATOČNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE 
 

 
Úroveň 

 
Ukazovateľ 

(názov a merná jednotka) 

 

Východiskový 

stav 
Hodnota 

ukazovateľa*  

Cieľová 

hodnota 

ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 

a získavania 
údajov 

Frekvencia zberu 

údajov/ 

ukazovateľov 

MAS 
Strategický cieľ 

 

Miera nezamestnanosti ( v %) k 23.10.2008,               
11,91% 

16,91% cca 8,5% ŠÚ SR, Štatistiky ÚPSVaR PP  1 krát ročne 

Pravidelné tržby z cestovného ruchu 601 075 € X v roku 2008 

a 2009 nesledovaný 

údaj ani na ŠÚ SR 

 

cca 1 327  757 € ŠÚ SR, vlastné štatistiky vedené 
MAS 

1 krát ročne 

Počet návštevníkov regiónu 15 100 20 200 cca 33 194 ŠÚ SR, vlastné štatistiky vedené 
MAS  a poskytovateľmi služieb 

1 krát ročne 

Špecifický  Počet kvalifikovaných manažérov 

pôsobiacich v riadení vidieckeho 

cestovného ruchu územia 

2 2 cca 12 Monitorovacie správy, údaje 
obcí a MAS 

1 krát ročne 
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cieľ 1: 

Zabezpečiť rozvoj ľudských 

zdrojov a zamestnanosti v 

území prostredníctvom 

osvety, výchovy, 

informovanosti 

 vzdelávania v oblasti 

vidieckeho CR 

Počet nových poskytovateľov 

sekundárnych a doplnkových služieb 

v cestovnom ruchu 

0 0 cca 20 Štatistiky obcí, ŠÚ SR, vlastné 
štatistiky MAS , monitorovacie 
správy 

1 krát ročne 

Počet voľno - časových projektov 

a programov pre turistov 

0 0 cca 30 Štatistiky obcí, ŠÚ SR, vlastné 
štatistiky MAS , monitorovacie 
správy 

1 krát ročne 

Počet účastníkov projektov ďalšieho 

vzdelávania  

0 0 cca 1250 Prezenčné listiny zo stretnutí, správy 
zo stretnutí, fotodokumentácia, 
video - dokumentácia, 
monitorovacie správy MAS 

1 krát ročne 

Počet nanovo zaktivizovaných 

a oživených občianskych združení a 

MVO 

0 0 6 Evidencia MAS, počet 
podporených projektov a 
aktivít 

1 krát ročne 

Počet novovzniknutých občianskych 

združení a neziskových organizácií v 

CR 

0 0 cca 2 Štatistiky okresu, štatistika MAS  
a obcí  

1 krát ročne 

Špecifický cieľ 2:  

Zlepšiť prezentáciu 

a propagáciu regiónu 

a zvýšiť informovanosť 

turistov, návštevníkov 

a širokej verejnosti 

o riešenom území. Zároveň 

spoluprácou inštitúcií 

pôsobiacich v cestovnom 

ruchu dosiahnuť účinnú 

koordináciu tohto 

progresívneho odvetvia. 

Počet návštevníkov regiónu                 15 100 20 200 cca 33 194 ŠÚ SR 1 krát ročne 

Počet účastí samospráv regiónu na 

veľtrhoch CR  

3 ročne 3 cca 5 ročne Údaje od obecných úradov, 
evidencia MAS 

1 krát ročne 

Počet podporených účastí 

podnikateľov na výstavách a 

veľtrhoch 

0 ročne 0 cca 6 ročne Údaje od obecných úradov, 
evidencia MAS 

1 krát ročne 

Počet fungujúcich informačno – 

turistických kancelárií v regióne 

2 TIK 2 cca 5 TIK  Evidencia organizácií na 
úradoch, evidencia MAS 

1 krát ročne 

Počet komplexných produktov 

turizmu pre jednotlivé ročné 

obdobia 

0 0 cca 12 Propagačné materiály, 
informácie na webovej stránke, 
evidencia MAS, monitorovacie 
správy MAS 

1 krát ročne 

Špecifický cieľ 3:  

Multifunkčným prístupom 

k poľnohospodárstvu 

zabezpečiť optimálne 

Počet poskytovateľov služieb 

agroturizmu 

2 2 cca 6 ŠÚ SR, údaje vedené na obciach 
,  evidencia MAS 

1 krát ročne 

% -ny podiel využívania tradičných 

remesiel na celkovej PĽH produkcii 

10% 10% cca 35% Evidencia obcí, MAS 1 krát ročne 
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využitie podmienok pre 

rozvoj vidieckeho turizmu 

a agroturizmu, zvýšiť tak 

možnosti pre zamestnanie  

Počet novovytvorených pracovných  

miest 

0 0 cca 14 ŠÚ SR, evidencia príjemcov 
podpory 

1 krát ročne 

Objem predaja výsledkov výroby 

tradičných remesiel 

x x cca 31 000 € Poskytovatelia služieb, údaje od 
obcí, vlastné štatistiky 

1 krát ročne 

Špecifický cieľ 4: Podporiť 

rozšírenie spektra 

ponúkaných služieb pre 

potreby vidieckeho 

cestovného ruchu 

iniciovaním nízko - 

kapacitného ubytovania  

na súkromí 

Počet nových doplnkových služieb 

k nízko - kapacitnému ubytovaniu 

0 0 cca 16 Štatistiky obcí, evidencia MAS, 
údaje od poskytovateľov 
služieb  

1 krát ročne 

Počet nových domov poskytujúcich 

nízko - kapacitné ubytovanie 

0 0 6 Evidencia podporených 
žiadateľov  

1 krát ročne 

Špecifický cieľ 5: Upevniť 

a rozšíriť možnosti 

spolupráce s partnerskými 

MAS a prostredníctvom 

spoločného plánovania 

a spolupráce vzájomne 

riešiť problémy regiónov 

Miera využitia poznatkov 

z partnerskej spolupráce v riadení 

rozvoja vidieka 

0% 5% cca 35% Evidencia a zápisy MAS, 
vyhodnotenie stretnutí, nové 
dokumenty vznikajúce počas 
spolupráce 

1 krát ročne 

Počet projektov spolupráce 

s ostatnými MAS 

0 1 cca 4 Evidencia a zápisy MAS, 
vyhodnotenie stretnutí 

1 krát ročne 

Špecifický cieľ 6: 

zabezpečiť riadny chod 

MAS regiónu 

a prostredníctvom nej 

koordinovať rozvoj územia 

a realizáciu ISRÚ 

Počet efektívne fungujúcich verejno 

– súkromných partnerstiev 

1 1 cca 1 Evidencia a zápisy MAS, 
vyhodnotenie stretnutí 

1 krát ročne 

Počet spolupracujúcich 

podnikateľských subjektov v CR 

v jednom združení 

15 15 23 Štatistika MsÚ LE, evidencia 
MAS, evidencia združenia, 
členské prihlášky 

1 krát ročne 

Špecifický cieľ 7: Udržať čo 

najviac obyvateľov na 

vidieku zabezpečením 

lepšej kvality základných 

služieb  

Migračné saldo 19 33 cca 9 ŠÚ SR 1 krát ročne 

Počet nových / zlepšených služieb 

pre obyvateľov 

0 0 cca 62 Evidencia MAS, evidencia obcí, 
monitorovacie správy MAS 

1 krát ročne 

Špecifický cieľ 8: Zlepšiť 

stav obecného majetku 

a vidieckej infraštruktúr, 

zachovať miestnu identitu 

a kultúrnu kontinuitu 

a zvýšiť tak atraktívnosť 

obcí celého územia regiónu 

Počet koordinovaných aktivít 

vedúcich k zvýšeniu atraktivity 

vidieka  

0 0 cca 31 Evidencia MAS, údaje obecných 
úradov, monitorovacie správy, 
fotodokumentácia  

1 krát ročne 
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Opatrenie 1.1: 

 

Počet informačných a vzdelávacích  

programov  

0 0 cca 6 ročne Evidencia MAS, evidencia 
poskytovateľov a organizátorov 
školení, monitorovacie správy, 
fotodokumentácia a video - 
dokumentácia 

1 krát ročne 

 Počet rôznorodých tém informačno 

– vzdelávacích programov 

0 0 cca 10 Evidencia MAS, evidencia 
poskytovateľov a organizátorov 
školení, monitorovacie správy, 
fotodokumentácia a video – 
dokumentácia, obsahové 
námety, plány školení 

1 krát ročne 

 Počet školení na tému partnerstvo 

vo vidieckom priestore 

2 ročne  0 cca 4 ročne Evidencia MAS, evidencia 
poskytovateľov a organizátorov 
školení, monitorovacie správy, 
fotodokumentácia a video - 
dokumentácia 

1 krát ročne 

 Počet účastníkov ostatných školení, 

informačných programov spolu 

0 0 cca 1500 / 

programové 

obdobie 

Evidencia MAS, evidencia 
poskytovateľov a organizátorov 
školení, monitorovacie správy, 
fotodokumentácia a video – 
dokumentácia, prezenčné 
listiny 

1 krát ročne 

Opatrenie 1.2: 

 

Existencia funkčnej webovej stránky 

regiónu s priebežnou aktualizáciou 

0 0 cca 1 Link na web stránku , evidencia 
MAS, monitorovacia správa 

1 krát ročne 

 Počet komplexných produktov 

turizmu 

0 0 cca 4 Propagačné materiály, 
evidencia MAS, evidencia 
prepojených poskytovateľov 

1 krát ročne 

 Počet poskytnutých propagačných 

materiálov 

800 0 cca 76 000 Evidencia MAS, zoznam 
organizácií propagujúcich 
materiály MAS  

1 krát ročne 

 Počet účastí samospráv regiónu na 

veľtrhoch CR  

3 ročne 1 cca 5 ročne Evidencia MAS, monitorovacie 
správy, evidencia samospráv 

1 krát ročne 
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 Počet podporených účastí 

podnikateľov na výstavách a 

veľtrhoch 

0 ročne 0 cca 6 ročne Evidencia MAS, monitorovacie 
správy, evidencia samospráv 

1 krát ročne 

 Počet nových komplexných 

produktov športového a kultúrneho 

charakteru 

0 0 cca 3 Evidencia MAS, evidencia 
poskytovateľov, štatistické 
údaje  

1 krát ročne 

Opatrenie 2.1: Zvýšenie počtu fungujúcich dielní 

tradičných remesiel 

3 3 cca 6 Evidencia MAS, údaje obcí 1 krát ročne 

Zvýšenie počtu objektov 

ponúkajúcich služby agroturizmu 

a vidieckej turistiky 

2 2 6 Evidencia MAS, údaje obcí 1 krát ročne 

Počet poľnohospodárov 

hospodáriacich 

alternatívnym 

spôsobom 

0 0 4 Evidencia MAS, údaje obcí 1 krát ročne 

Počet vytvorených 

a zrekonštruovaných 

hospodárskych dvorov a fariem 

pre účely agroturistiky 

0 0 6 Evidencia MAS, údaje obcí, 
fotodokumentácia, údaje od 
poskytovateľov 

1 krát ročne 

Zvýšenie počtu tradičných 

trhov, jarmokov, festivalov 

a slávností 

4 6 20 Evidencia MAS, údaje obcí, 
fotodokumentácia, údaje od 
poskytovateľov 

1 krát ročne 

Opatrenie 2.2: Počet novovybudovaných 

a zrekonštruovaných športových 

zariadení 

0 0 6 Evidencia MAS, údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet novovybudovaných 

a zrekonštruovaných rekreačných 

zariadení 

0 0 2 Evidencia MAS, údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 
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Počet lôžok v ubytovacích 

zariadeniach 

1 590 1 154 ( rok 2008 , 

z roku 2009 nie sú 

k dispozícii 

štatistiky) 

1640 Evidencia MAS, údaje obcí, 
fotodokumentácia, údaje od 
poskytovateľov 

1 krát ročne 

Počet domov ponúkajúcich 

ubytovanie na súkromí 

50 50 60 Evidencia MAS, údaje obcí, 
údaje od poskytovateľov 

1 krát ročne 

Opatrenie 3.1: Počet výmenných pobytov MAS 0 1 16 Evidencia MAS, monitorovacie 
správy, fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet spolupracujúcich MAS 2 4 4 Evidencia MAS, monitorovacie 
správy, fotodokumentácia, 
zmluvy 

1 krát ročne 

Opatrenie 3.2: Počet členov MAS 67 67 82 Evidencia MAS, monitorovacie 
správy, fotodokumentácia, 
prihlášky 

1 krát ročne 

Počet podporených projektov 0 0 110 Evidencia MAS, monitorovacie 
správy 

1 krát ročne 

Opatrenie 4.1: Počet nových detských a športových 

ihrísk 

0 0 15 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet nových a zrekonštruovaných 

amfiteátrov 

0 0 6 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet priestorov vytvorených 

a zrekonštruovaných pre 

spoločenské využitie 

0 0 20 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet podporených klubovní 

a voľno- časových priestorov 

0 0 20 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Opatrenie 4.2: Počet zrekonštruovaných 

autobusových  zastávok 

0 0 15 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 
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Plocha novo - upravených verejných 

plôch 

0 0 3100 m² Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet nových oddychových zón a 

parkov 

0 0 10 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet zrekonštruovaných 

a vytvorených mostov a lávok 

0 0 15 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Počet obcí s  jednotnou úpravou 

prostredia a zelene 

0 0 15 Evidencia MAS, evidencia obcí,  
monitorovacie správy, 
fotodokumentácia 

1 krát ročne 

Pozn.: n – ďalší v poradí 
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8. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Ja, dolu podpísaný konečný prijímateľ Ing. Andrea Hradiská (štatutárny zástupca), narodená dňa 24.09.1972  v Levoči čestne vyhlasujem, že: 

 

 

-  všetky informácie obsiahnuté v správe o činnosti MAS sú pravdivé, 
 

-      Integrovaná   stratégia   rozvoja   územia   je  realizovaná   v zmysle   schválenej   žiadosti o poskytnutie     nenávratného     finančného     príspevku,     

opatrenie     Implementácia integrovaných  stratégií  rozvoja  územia  a Chod  miestnej  akčnej  skupiny  a uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. 

Som   si  vedomý/-á      možných   trestných   následkov   a sankcií,   ktoré   vyplývajú   z uvedenia nepravdivých   alebo   neúplných   údajov.   Zaväzujem   sa   

bezodkladne   písomne   informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 
 
 
 
Meno a priezvisko konečného prijímateľa (štatutárneho zástupcu): Ing. Andrea Hradiská  

Podpis  konečného prijímateľa (štatutárneho zástupcu) .....................................................  

Miesto podpisu: .................................................................... 

Dátum podpisu: .................................................................... 
 
 
 
Pečiatka:................................................................................ 
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Vysvetlivky 
 

2 
V Správe o činnosti MAS musia byť vyplnené všetky relevantné body, inak bude správa považovaná za nekompletnú. Uvádza sa príslušný kalendárny rok. Správa o 

činnosti MAS sa predkladá v písomnej forme a elektronicky na CD. 
3  V prípade ak členom verejno-súkromného  partnerstva (MAS) je obec s počtom obyvateľov nad 20 000, 

jej   počet   obyvateľov   sa   do  celkového   počtu   obyvateľov   verejno-súkromného   partnerstva   (MAS) nezapočítava. Údaje budú prevzaté z Integrovanej stratégie 

rozvoja územia, Prílohy č.1 Socio - ekonomická charakteristika.  V prípade,  ak    nastali  zmeny  v súlade  s Usmernením  pre  administráciu  osi  4  Leader, kapitola 12 

Vykonávanie zmien, je potrebné uviesť aktuálne údaje. 
4   

Pri žiadateľovi  pokrývajúcom  územie  2 a viac  okresov  sa berie  do úvahy  údaj za okres  s najväčšou 
rozlohou územia verejno-súkromného partnerstva  (MAS). 
5   

Integrovaný  projekt  je taký  projekt,  ktorý  rieši  viacero  problémov  územia  a/alebo  sa týka  viacerých ekonomických  sektorov.  Príkladom  môže byť agroturistika,  kde 

sa spája poľnohospodárstvo  a cestovný ruch,  iným  príkladom  je  športový  a kultúrny  komplex    v obci  alebo  využitie  kultúrnej  a historickej pamiatky na spoločenské 

účely a zároveň v rozvoji cestovného ruchu 
6   

Plánom  sa  rozumie  rozvojový  dokument,  ktorý  si  vytvorí  skupina  dvoch  alebo  viacerých  partnerov (miestne partnerstvo) pre rozvoj istej oblasti života – napríklad 

plán rozvoja cestovného ruchu, plán rozvoja bývania a podobne. Plán musí obsahovať popis postupnosti krokov realizácie, zodpovednosť jednotlivých subjektov/partnerov, 

miesto realizácie, použité metódy, časový harmonogram a rozpočet 
7  

V prípade, ak nastali zmeny v súlade v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 12 

Vykonávanie zmien, je potrebné uviesť aktuálne údaje. 
8 Celkový objem investícií = výška oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt/projekty zo ŽoNFP 

 

 

9. Formálna kontrola Správy o činnosti MAS (vyplní oddelenie monitoringu SOP a PRV) 

Bola predložená Správa o činnosti MAS kompletná? Áno Nie 

Bol konečný prijímateľ vyzvaný písomne na doplnenie 

údajov/opravu Správy o činnosti MAS? 

 

Áno 
 

Nie 

Je po kontrole Správa o činnosti MAS kompletná? 
 

Áno 
 

Nie 

Dátum kontroly Správy o činnosti MAS:  

Kontroloval (meno, priezvisko):  

Podpis kontrolujúceho:  


