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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ
2
 

Požadovaný údaj 

Pôvodný údaj 
z Integrovanej 

stratégie rozvoja 
územia 

Údaj za rok 2011 

Počet obyvateľov 31 071 31 165* 

Rozloha v km
2
 327,91 343,89*   

Hustota obyvateľstva na km
2
 94,6 90,62 

Počet obcí 31 31 

z toho mestá (vymenovať) 
Levoča, Spišské 
Podhradie 

Levoča, Spišské 
Podhradie 

Názov a počet obyvateľov najväčšej obce 14 716 (Levoča) 14 585 (Levoča) 

Administratívne zaradenie – okres/y Levoča Levoča 

Administratívne zaradenie – kraj/e Prešovský Prešovský 

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, Levoča, 
Lúčka, Nemešany, 
Nižné Repaše, 
Oľšavica, Ordzovany, 
Pavľany, Poľanovce, 
Pongrácovce, Spišské 
Podhradie, Spišský 
Štvrtok, Studenec, 
Torysky, Uloža, Vyšné 
Repaše 

Baldovce, Beharovce, 
Bijacovce, Brutovce, 
Buglovce, Dlhé Stráže, 
Doľany, Domaňovce, 
Dravce, Dúbrava, Granč- 
Petrovce, Harakovce, 
Jablonov, Klčov, 
Korytné, Kurimany, 
Levoča, Lúčka, 
Nemešany, Nižné 
Repaše, Oľšavica, 
Ordzovany, Pavľany, 
Poľanovce, 
Pongrácovce, Spišské 
Podhradie, Spišský 
Štvrtok, Studenec, 
Torysky, Uloža, Vyšné 
Repaše 

Názov okresu a percento (%) obyvateľstva na území 
žiadateľa žijúceho vo vidieckych obciach na úrovni 

okresu
3 

 

Levoča 31,7 %  
(celookresný údaj), 
32,3 % (údaj riešeného 
územia bez obcí Sp. 
Hrhov a Vyšný 
Slávkov) 

Okres Levoča 32,65 %  
 
29,12 %  (územie MAS) 

Názov MAS a počet vstúpené / vystúpené obce z 
MAS 

31/0 0/0 
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Počet podnikateľských subjektov v obciach v rámci 
pôsobnosti MAS 

2 698 
 

2 671 zo ŠÚ rok 2010 

*nahlásený počet obyvateľov k 31.12.2011 od obcí 
** nahlásené počty zo štatistík obcí k 31.12.2011 
 

2. RÓMSKE OSÍDLENIA V OBLASTI MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 

Požadovaný údaj Údaj za rok 2011 

Počet obcí s rómskym osídlením 14** 

Počet obyvateľov v rómskych osídleniach na 
území MAS  
(údaj zo ŠÚ SR / obec / príslušný Úrad práce,  sociálnych 
vecí a rodiny) 

5 554** 

% obyvateľov rómskej národnosti 17,82 % 

Zástupcovia v orgánoch MAS 
(iba zástupcovia rómskej národnosti ) 

 Najvyšší orgán 

 Výkonný orgán 

 Výberová komisia 

 Kontrolný orgán 

 Iné (uveďte) 

Počet:0 

Počet:0 

Počet:0 

Počet:0 

Počet:0 

Uveďte dôvod prečo zástupcovia rómskej národnosti nie sú zastúpený v orgánoch MAS, resp. uveďte 
iné aktivity, projekty vykonávané zástupcami rómskej národnosti na území MAS. 

Pri spracovávaní ISRÚ boli do celkového procesu zahrnutí i predstavitelia rómskej populácie. Niektorí z nich 
mali dokonca záujem spolupracovať pri problémovej analýze a pri stanovení návrhov a opatrení, to bol však 
jediný ústretový krok z ich strany. 
Aj napriek vysokému počtu rómskej populácie v našom území, neevidujeme od nich záujem o veci verejné a  
napokon táto časť obyvateľov neprejavuje vôľu zapájať sa do obdobných iniciatív, ako je program Leader. 
Z nášho pohľadu ide o filozofiu riadenia rozvoja zdola nahor, ktorá sa uplatňuje demokratickými princípmi a teda 
nemôžeme donútiť túto menšinu, aby sa zapájala do našich aktivít, pritom informačné kampane sú z našej 
strany zabezpečené.  
I táto nie malá skupina má možnosť získavať informácie o ISRÚ a postupoch v MAS prostredníctvom 
rôznorodých propagačných nástrojov. Okrem toho, že sú do všetkých obcí distribuované časopisy „Kráľovské 
územie LEVa“ pre všetky domácnosti, v roku 2011 sme sa tiež zviditeľnili aj mladšej generácií vo vzdelávacích 
inštitúciách, kde boli v celom území umiestnené rôzne propagačné produkty, letáky, časopisy združenia, ktoré 
sme mali pripravené, bez rozdielu národnosti. Vštepovanie lokál patriotizmu a regionálnej identity je vhodné 
vykonávať od detstva a preto sme považovali tento akt za zásadný.  
V tejto súvislosti treba spomenúť aj ďalší dôvod, prečo je pre nich tento program neatraktívny. On je totiž 
zameraný na cieľové skupiny a činnosti, kde nenachádzajú uplatnenie. Ďalšou nespornou príčinou sú aj naše 
nároky na členov, pretože nielen vyžadujeme, ale aj potrebujeme iniciatívnych, ochotných, flexibilných ľudí, ktorí 
dokážu bez odplaty a bez priameho osohu prispievať k implementácii programu a rozvoju regiónu. Keďže 
odmeny pre členov orgánov nie sú pre nich veľmi lákavé a ich dochádzka k nám by ich obmedzovala aj vo 
zvýšených nákladoch na cestovanie, neprejavujú preto záujem. Nespornou v tejto súvislosti je aj vzdelanostná 
úroveň a náročnosť nastaveného aparátu tejto schémy, ktorá je často krát ťažko pochopiteľná pre bežného 
človeka, ktorý sa orientuje v iných odborných oblastiach. Proces sa síce na prvý pohľad zdá ľahko 
aplikovateľným, avšak si vyžaduje svoje nároky, ktoré nie sú niektorí ľudia ochotní podstupovať navyše nad 
svoje osobné zamerania.  
Zhrnúť túto časť možno tým, že potreby Rómov nie sú finančne riešené v programe Leader, sú na to 
adresované iné grantové programy výrazne uplatňované v našom území. V prípade ich ďalšieho záujmu 
nevylučujeme spoluprácu s touto menšinou a  nebránime sa jej. Žijeme spoločne v jednom území a nemáme 
žiadne predsudky, ktoré by nám zamedzovali komunikácii a spolupráci. 
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3. IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA – (ďalej len „ISRÚ“)  
(Netýka sa len implementácie projektov zo zdrojov PRV SR 2007 – 2013, ale všetkých projektov a finančných zdrojov) 

Celkový počet projektov realizovaných miestnymi partnerstvami v území MAS k 31.12. daného roka a 
objem verejných výdavkov týchto projektov (verejné výdavky zo zdrojov EÚ, ŠR, VÚC a iné verejné 
výdavky). Z toho uveďte počet a sumu integrovaných projektov/plánov. 

Realizované projekty Počet Suma v EUR 

Uvádzame zoznam projektov, ktoré realizujú 
schválené projekty (nie všetky sú ukončené a 
vyúčtované): 
 
Beharovce – ÚV SR Program revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, 
92 700 €  
- PRV 0400037, predmet činnosti: revitalizácia 
verejného priestranstva, 12 011,36 € 
Brutovce – PRV 0400007, rekonštrukcia v KD, 17 213,87 
€ 
Bugľovce: PRV č. zmluvy: 0400018, predmet projektu: 
nákup zariadenia do spoločenskej miestnosti (stoličky), 
5 419,50 € 
Dlhé Stráže: PRV č.z. 0400025/PPA, predmet : park,                
8 842,98 € 
- PRV z.č. 0400024/PPA, predmet: cyklodráha, 17 220,01 
€ 
- z.č. 044/2011 – LZ- 5.0/V, FSR , Terénna sociálna práca 
v obci D. Stráže,  24 190 € 
Doľany:  
- č. zmluvy 0400022/PPA predmet: rekonštrukcia KD, 
17 396,43 € 
- z.č. 0294- PRB/2011, MDVaRR SR, výstavba bytov, 
203 060 € 
- z.č. 0295- PRB/2011, MDVaRR SR, rozvoj bývania, 
9960 € 
- Plánované projektové zámery podporenej LSKxP: 
685 523,00 € 
Domaňovce: z.č. 0400009, detské ihrisko 17073,00 € 
Dravce: PRV č. zmluvy 0400010, predmet projektu: 
altánok, rekonštrukcia schodov k cintorínu a zábradlie na 
moste,  9 491,39 € 
Dúbrava:  
- ÚV SR, Program revitalizácie krajiny a integrovaného 

manažmentu povodí SR pre rok 2011, 91 500 € 
- PRV z.č. 0400008, Modernizácia verejných 

sociálnych zariadení, 17 480,95 € 
-  Rekonštrukcia verejných priestranstiev os 3 PPA, 

139 700 € 
Granč - Petrovce:  z.č. 235/2011, ÚV SR, Program 
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí 
SR pre rok 2011, 92 700 € 
- z.č.  1697/2011, ÚV SR, Program revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, 
20 000 € 
- z.č. 0400034/PPA, detské ihrisko  14 224,10 € 
- z.č. 0400014/PPA, športové ihrisko, 17 364,81 € 
Harakovce: z.č. PR842, rekonštrukcia OcÚ, 23 582,33 € 
Klčov: z.č. 0400021/PPA, detské ihrisko, 12 533,40 € 
-PRV z.č. 0400005, 5752,95 lávky a mosty 
Kurimany: zmluva č. PR 00825, Predmet: Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií a chodníkov, 97 640,86 € 
Korytné: z.č.1758/2011, ÚV SR, Program revitalizácie 

66 

 

22 887 313,08 € 
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krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 
2011, 20 000 € 
-z.č. PR00843,  rekonštrukcia OcÚ, 43 137,05 € 
Jablonov: z.č. PR00906, rekonštrukcia,  312 864 € 
-z.č. PRV 0400003: prístrešky pre turistov, 17 493,20 
Levoča: PRV zmluva č. 0400033, predmet projektu: 
zakúpenie mobilného pódia a ozvučovacej techniky pre 
spoločenské podujatia, 10 058,69 €  
Obnov si svoj dom 2009 – rekonštrukcia interiéru svätyne 
Rímsko katolícky kostol,  824 620 € 
ROP: rekonštrukcia MŠ 324 857,01 € 
ROP: ZŠ rekonštrukcia 1 592 073,32 
ROP II. ZŠ rekonštrukcia 1 898 456,35 € 
ROP: Prestavba námestia 1 412 652,40 €, 1.etapa 
PL SR 2007-2013, novátorský cezhraničný produkt 
kultúrnej turistiky, 256 839 € 
Dotácia MF SR: Obnova hradobného fortifikačného 
systému 200 000,€ 
ÚVSR LKSxP           1 518 328,79 
SARIO, hnedá priemyselná zóna 8 344 162,93 € 
Lúčka: PRV č. zmluvy: 0400001, predmet projektu:   
1.  rekonštrukcia, zariadenie a vybavenie priestoru, ktorý 
obec poskytla mladým na zriadenie klubovne ako 
priestoru spoločenského významu 
2. rekonštrukcia interiéru požiarnej zbrojnice 
na stretávanie sa mladých hasičov 
8 214,83 € 
Nemešany: zariadenie multifunkčného objektu, PRV  z.č. 
0400002, 8 565,95 € 
Nižné Repaše: ÚV SR, Program revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, 
z.č. 242/2011, 92 700 € 
-z.č.0400023/ PPA, rekonštrukcia priestorov,  16 377,83 € 
Oľšavica:  
- PRV č. zmluvy: 0400019, predmet projektu: 

vytvorenie centra oddychu a prameňa informácií 
v obci, 4 277,01 € 

- PRV č. zmluvy: 0400006, predmet projektu: 
vytvorenie oddychovej zóny pri vodnej zdrži, 
10 785,37 € 

- ÚV SR, Program revitalizácie krajiny a integrovaného 
manažmentu povodí SR pre rok 2011, 20 000 € 

Poľanovce: 
-z.č. PRV 0400011 Rekonštrukcia KD 17 433,99 € 
-z.č. PRV 0400020 Rekonštrukcia KD- ďalšia etapa, 
11 877,43 € 
Spišské Podhradie:  
-MK-1490/2011/1.2, obnova meštianskeho domu, 7 000 € 
-MK-5434/2011/1.3, dokumentácia súboru kaplniek 
a krížovej cesty, 2 492 € 
-MK-144/2011/8.4, reedícia a aktualizácia kroniky mesta, 
5 000 € 
-z.č. 0400030/PPA, parkovisko 17 492,55 € 
- z.č.0400029/PPA, detské ihriská, 17 493,20 € 
-z.č.OBU-PO_ZM_OO-131-2011_201, prevencia 
kriminality a kamerový systém 3. etapa, 15 000 € 
- z.č. DZ221101204320102, ROP, 744 430 € 
-z.č. 0046-PRB-2011, dotácia na nájomné byty, 123 060 € 
Plánované projektové zámery podporenej LSKxP: 
2 237 907,15 
Spišský Štvrtok: 
-PRV z.č. 0400012, Detské ihrisko 1.etapa, 17480,65 € 
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-PRV z.č. 0400017, Detské ihrisko 2.etapa, 17 165,08 € 
-z.č.Z2214012056401, ROP- Revitalizácia centrálnej 
zóny, 966 624,33 € 
Studenec: PRV z.č. 0400031, rekonštrukcia a vybavenie 
pre voľno-časové aktivity, 17 493,20 
Torysky: PRV zmluva č. 0400026, predmet projektu: 
úprava verejného priestranstva v okolí autobusovej 
zastávky v blízkosti obecného úradu, 17 206,90 € 
Uloža: ÚV z.č. 2183/2011, rekonštrukcia OcÚ, 15 000 €, 
PRV z.č. 0400027 9492,11 € detské ihrisko, PRV z.č. 
0400028, revitalizácia zóny 16 271,77 € 
Vyšné Repaše:  

- PRV zmluva č. 0400004, Predmet projektu: 
zariadenie klubovne, 12 855,94 € 

- PRV zmluva č. 0400027, Predmet projektu: 
detské ihrisko, 9 492,11 € 

Z toho integrované projekty/plány Počet  Suma v EUR 

V území MAS LEV neboli schválené rôznorodé 
integrované plány, pretože možnosti zapojiť sa do 
obdobných programov sú vzhľadom k podmienkam 
a oprávnenosti pre obce minimálne.  
Čo sa týka integrovaného prístupu príležitosť participovať 
na projekte financovaného cez ROP tu bola a vypracovali 
sa Lokálne stratégie komplexného prístupu zamerané na 
viacero oblastí a problémov spojených s rómskou 
komunitou. 
Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia schválila 
podporu lokálnej stratégii komplexného prístupu pre tieto 
obce: 
 
obec/mesto: Doľany, okres: Levoča 
Plánované projektové zámery podporenej LSKxP: 
            Regionálny OP             
            OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
            OP Vzdelávanie 
obec/mesto: Levoča, okres: Levoča 
Plánované projektové zámery podporenej LSKxP: 

 Regionálny OP 

 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 OP Vzdelávanie 

 OP Životné prostredie 
obec/mesto: Spišské Podhradie, okres: Levoča 
Plánované projektové zámery podporenej LSKxP: 

 Regionálny OP 

 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
               OP Vzdelávanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
685 523,00 € 
 
 
 
 
1 518 328,79 € 
 
 
 
 
 
 
 
2 237 907,15 € 
 

Počet projektov a objem verejných výdavkov schválených v rámci opatrení osi 3 PRV k 31.12. daného 
roku implementovaných v rámci ISRÚ.  

Opatrenie 
Počet 

projektov 

Objem verejných výdavkov 

EPFRV 
časť z rozpočtu EÚ vo 

výške 80 % z verejných 
výdavkov celkom 

Spolu 
verejné výdavky celkom = 
časť EÚ 80% (EPFRV) + 

časť štátny rozpočet SR vo 

výške 20 % 
  
3.1 Diverzifikácia smerom    
       k nepoľnohospodárskym činnostiam 

0 0 0 
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3.2 Podpora činností v oblasti cestovného   
      ruchu – časť A 

4 

110 589,89 (na úrovni 
MAS) 
0,00 (PPA) 

138 237,36 (na úrovni 
MAS)  
0,00 (PPA) 

   
3.2  Podpora činností v oblasti cestovného 

ruchu – časť B 
3 

52 081,60 (na úrovni 
MAS) 
21 732,00 (PPA) 

65 102,00 (na úrovni 
MAS) 
27 165,00 (PPA) 

   
3.3 Vzdelávanie a informovanie 4 

149 143,20 (na úrovni 
MAS) 
0,00 (PPA) 

186 429,00 (na úrovni 
MAS) 
0,00 (PPA) 

   
3.4.1 Základné služby pre vidiecke  
         obyvateľstvo 

22 

199 361,94 (na úrovni 
MAS) 
136 822,39 (PPA) 

249 202,42 (na úrovni 
MAS) 
171 027,99 (PPA) 

   
3.4.2 Obnova a rozvoj dedín  23 

238 254,11 (na úrovni 
MAS) 
57 460,45 (PPA) 

297 817,64 (na úrovni 
MAS) 
71 825,56 (PPA) 

 

Spolu 
56 

749 430,74 (na úrovni 
MAS) 
 
216 014,84 (PPA) 

936 788,42 (na úrovni 
MAS) 
 
270 018,55 (PPA) 

Počet schválených projektov k 31.12. daného roka, pri ktorých sú využívané služby/činnosti miestnych 
podnikateľských subjektov/firiem, t. j. subjekty/firmy so sídlom v území MAS. V prílohe pripojte zoznam 
týchto projektov. 

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

  subjektmi/firmami).   

Počet: 6 
Uveďte službu/činnosť: stavebná činnosť v rámci 
rekonštrukcií, vyhotovenie drevených stojanov pre 
informačné tabule (zoznam projektov v prílohe A) 

Počet schválených projektov k 31.12. daného roka, pri ktorých sú využívané miestne 
suroviny/produkty. V prílohe pripojte zoznam týchto projektov. 

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

Počet: 2 
Uveďte názov suroviny/produktu: prvky detského 
ihriska (zoznam projektov v prílohe B) 

Počet schválených projektov zariadení miestnej infraštruktúry a ich rozdelenie podľa druhu na projekty 
týkajúce sa infraštuktúry. 

 (Vrátane projektov týkajúcich sa rekonštrukcie alebo modernizácie. Tam kde je možné uveďte aj predpokladanú dĺžku  
v metroch alebo plochu v m

2
) 

Projekt infraštruktúry Počet 
Dĺžka v m alebo 

plocha v m
2
 

 Technickej (vodovody, ČOV, kanalizácia,...) 0 0 

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

 
Schválené na úrovni PPA za rok 2011: 
 
Torysky 

Spišské Podhradie (parkovisko) 

 
2 
 
 

 
 
 
 
cca 632 m² 
cca 522,14 m² 

 Sociálnej (domy kultúry, školy , kluby dôchodcov,  domy smútku,   

                          parky, športové ihriská, kultúrne stánky, ...) 

 

Schválené na úrovni PPA za rok 2011: 
Beharovce                                                 210 m

2
 

Uloža                                                        385 m
2
 

Uloža                                                        250 m
2 

Spišský Štvrtok                                        1466 m
2
 

Granč – Petrovce                                      323 m
2
 

Nižné Repaše                                           150 m
2
 

Studenec                                                  175,02 m
2
 

Bugľovce (vybavenie KD)                          150 ks 
Dlhé Stráže (3.4.2)                                     200 m

2
 

Dlhé Stráže (DI)                                         154 m
2
 

Spišské Podhradie                                    192,01 m
2
 +285 m

2
 

17 
  

 

cca 4 128,77 m
2
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Doľany (KD)                                              cca 140 m
2
 

Oľšavica (vybavenie pre centrum mladých) 19 ks DHM 
Klčov (ihrisko)                                           186,44 m

2
 

Levoča (altánok)                                        1 ks  

Poľanovce                                                 12,3 m
2
 

Združenie turizmu                                     26 ks 
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), podľa pohlavia a 
veku. 

 „on farm“ (v poľnohospodárskych podnikoch) 

Počet vytvorených 
miest celkom 

Z toho 
muži 

Veková kategória 
Z toho 
ženy 

Veková kategória 

0 0 

     < 25 

     ≥ 25 

      ≥50 

 

0 

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

„off farm“ (mimo poľnohospodárskych podnikov) 

Počet vytvorených 
miest celkom 

Z toho 
muži 

Veková kategória 
Z toho 
ženy 

Veková kategória 

3 0 

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

3 

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

Počet vyhlásených výziev na úrovni MAS v rámci 
jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných 
prostredníctvom osi 4 LEADER k 31.12. daného 
roku. 

Spolu:                                       9 

 

Opatrenie 3.3:                            2 

Opatrenie 3.1:                            1 

Opatrenie 3.2 A:                         2 

Opatrenie 3.2 B:                         1 

Opatrenie 3.4.1:                          1 

Opatrenie 3.4.2:                          2 

 

Počet prijatých projektov na úrovni MAS v rámci 
jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných 
prostredníctvom osi 4 LEADER k 31.12. daného 
roku. 

Spolu:                                        56 

Opatrenie 3.3:                             4 

Opatrenie 3.1:                             0 

Opatrenie 3.2 A:                          4 

Opatrenie 3.2 B:                          3 

Opatrenie 3.4.1:                          22 

Opatrenie 3.4.2:                          23                                        

Počet schválených projektov na úrovni MAS 
v rámci jednotlivých opatrení osi 3 
implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER 
k 31.12. daného roku. 

52 

Počet prijatých projektov na úrovni PPA v rámci 
jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných 
prostredníctvom osi 4 LEADER k 31.12. daného 
roku. 

56 (52 schválených a  4 neschválené na úrovni 

MAS) 
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Počet schválených projektov na úrovni PPA 
v rámci jednotlivých opatrení osi 3 
implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER 
k 31.12. daného roku. 

19 (z výzvy 2.kola predošlého roku) 

Objem schválených finančných prostriedkov 
v EUR, PPA v rámci jednotlivých opatrení osi 3 
implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER 
k 31.12. daného roku. 

270 018,55 € 

Počet projektov podporených z ostatných operačných programov (EÚ fondy) alebo iných verejných 
zdrojov napr. Nórsky finančný mechanizmus, Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce,  VÚC a iné, 
zahrnutých v ISRÚ rozdelených podľa jednotlivých zdrojov financovania a objem finančných 
prostriedkov projektov podporených z týchto ostatných verejných zdrojov v rámci ISRÚ k 31.12. 
daného roku. 

Názov finančného zdroja, názov projektu a dátum 
jeho schválenia 

Počet projektov 
Objem finančných 

prostriedkov v EUR celkom 

Nerelevantné vzhľadom k tomu, že žiadne 
projekty mimo možnosti financovania z PRV 
neboli zahrnuté v našej ISRÚ 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

4. CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY 

Počet mužov a žien – členov orgánoch MAS 
 

  Najvyšší orgán (uveďte názov): Valné zhromaždenie 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muži 0 15 31 

Ženy 0 15 12 

Spolu 0 30 43 

Výkonný orgán (uveďte názov): Správna rada 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muži 0 1 4 



 10 

Ženy 0 2 0 

Spolu 0 3 4 

Výberová komisia 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muži 5 15 35 

Ženy 0 24 11 

Spolu 5 39 46 

Suma výdavkov v EUR na chod MAS k 31.12. daného roka v rozdelení na:     

Výdavky z osi 4 PRV SR 2007 – 2013 

EPFRV 
časť z rozpočtu EÚ vo výške 80 % 

z verejných výdavkov celkom 

Spolu 
verejné výdavky celkom = časť EÚ 

80% (EPFRV) + časť štátny rozpočet 
SR vo výške 20 % 

Skutočné vyčerpané výdavky 
od 01. 01. 2011 do 31. 12. 
2011: 66 543,84 € 
 
Preplatené z PPA: 
3. ŽoP (01. 06. 2010 – 30. 11. 
2010): 25 094,16 € 
 
4. ŽoP (01. 12. 2010 – 31. 05. 
2011): 23 409,42 € 
 
Preplatené (01. 01. 2011 – 31. 
05. 2011): 19 925,55 € 

Skutočné vyčerpané výdavky od 
01. 01. 2011 do 31. 12. 2011: 
83 179,80 € 
 
Preplatené z PPA: 
3. ŽoP (01. 06. 2010 – 30. 11. 
2010): 31 367,70 € 
 
4. ŽoP (01. 12. 2010 – 31. 05. 
2011): 29 261,77 € 
 
Preplatené (01. 01. 2011 – 31. 05. 
2011): 24 906,94 € 

Ostatné verejné výdavky 
22 938,29 € – neoprávnené výdavky, platené z členských 
príspevkov 

Súkromné zdroje  

5. VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 

Počet realizovaných projektov spolupráce rozdelených podľa typu projektu spolupráce, objemu 
verejných výdavkov schválených na projekt v EUR, počtu partnerov a realizovaných činností k 31.12. 
daného roku. 

Typ projektu 
spolupráce 

Objem verejných výdavkov 
v EUR Počet 

partnerov 
Realizované činnosti 

EPFRV Spolu 

 Národná 

 

 

 

 

    

 spoločný marketing Leaderovských   
     skupín v rôznych regiónoch  

 ochrana spoločného kultúrneho   
     bohatstva 

 budovanie kapacít: výmena skúseností,   
     prenos praktických skúseností pri   
     rozvoji vidieka 

 Iné (uveďte) 

 

Nadnárodná 

 

0 
 

0 
 

2  
 

V roku 2011 

bol 
schválený 
jeden, celá 

 spoločný marketing Leaderovských   
     skupín v rôznych regiónoch  

 ochrana spoločného kultúrneho   
     bohatstva 

 budovanie kapacít: výmena skúseností,   
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realizácia 

začína v 
roku 2012 

     prenos praktických skúseností pri   
     rozvoji vidieka 

 Iné (uveďte) 

V prípade, ak nastali zmeny v pôsobnosti územia MAS, napr. vystúpenie alebo vstúpenie obce/í z/do 
MAS uveďte dôvody tejto zmeny

4
. 

Tak ako po iné roky, ani v roku 2011 nenastali zmeny, ktoré by sa týkali pôsobnosti MAS. Územie riešeného 
regiónu ostáva podľa pôvodne zaregistrovaného združenia. V danom období nenastali ani žiadne podnety zo 
strany členov/nečlenov, aby mala oblasť MAS iné teritoriálne vymedzenie. 

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). 

Miestna akčná skupina má vytvorený systém monitorovania činnosti v MAS a tiež orgán, ktorý zodpovedá za 
monitorovanie projektov. Vykreovaný monitorovací výbor má k dispozícii metodiku monitorovania a v spolupráci 
s kanceláriou MAS si vypracoval Plán monitorovania, Manuál pre monitoring, Zoznam monitorovacích 
ukazovateľov, tiež Formuláre monitoringu pre opatrenia 3.4.1, 3.4.2. 
 
Pre monitorovanie bol stanovený systém: 
1) formálny  
Obsahom formálneho monitoringu je kontrola obsahovej (aj časovej) a finančnej zhody predloženej správy so 
schváleným projektom.  
Výstupom formálneho monitoringu sú: 
a. krátka textová správa (stručný textový popis realizovaných aktivít v nadväznosti na rozpočet a časový 
harmonogram) 
b. pravidelná monitorovacia správa 
c. záverečná správa 
e. zápis zo stretnutia MV 
Na konci implementačného obdobia predkladá prijímateľ grantu záverečnú správu. Prijímateľ je povinný doručiť 
záverečnú správu Monitorovaciemu výboru a MAS LEV po ukončení svojho projektu. Správa sa skladá z 
technickej časti a finančnej časti. Technická časť opisuje dosiahnuté výsledky a vplyvy na ďalší vývoj a 
porovnáva výsledky s indikátormi. Finančná časť podáva celkový obraz o projektových výdavkoch a príjmoch. 
2) terénny 
Pri terénnom monitoringu zisťuje monitorujúci plnenie cieľov projektu, to či predmet projektu slúži danej cieľovej 
skupine, ako aj napĺňanie očakávaní daného projektu (uvedených v ŽoNFP, bod 5.). 
Ďalej sa bude sústrediť na technické riešenie projektu (či je v súlade s predloženou technickou dokumentáciou) 
a na želaný prínos (uvedené v ŽoNFP, bod 6.). 
Monitorujúci má oprávnenie nahliadnuť do účtovníctva organizácie a zistiť tak dodržiavanie časového 
harmonogramu. 
Cieľom terénneho monitoringu je okrem kontroly prijímateľa pomoci pri vzniknutých problémoch, poskytnutie 
spätnej väzby, analýza príčin prečo nie je implementácia projektu bezproblémová a hľadanie východísk z 
problémov, ktoré pri implementácii vznikajú. 
 
Výstupom terénneho monitoringu je: 
- Správa z terénneho monitoringu ktorý realizujú členovia monitorovacieho výboru 
o členovia monitorovacieho výboru navštevujú miesto realizácie každého projektu minimálne raz za rok. 
 
Časové zadelenie monitoringu  
- minimálne 2x za celé obdobie realizácie projektu, z toho:  
 
a) min. 1x on going  
b) min. 1x ex post  
Na základe viacerých vplyvov budú niektoré kontroly prebiehať ad hoc. 
 
V rámci monitoringu priamo na mieste zisťovala monitorovacia skupina v roku 2011 plnenie niekoľkých 
záležitostí súvisiacich s realizáciou projektu. V prvom rade bol sledovaný stav realizovaného projektu. Je 
potrebné skonštatovať, že napriek podpísaným zmluvám medzi konečnými príjemcami podpory 
a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, kedy najmä zástupcovia obcí mali záujem o čo najrýchlejší 
administratívny priebeh smerujúci k podpisu zmlúv, je realizácia projektov takpovediac na začiatku. 
Zrealizovaných projektov je 22, pričom sa jedná i o projekty schválené na úrovni MAS LEV, avšak zatiaľ nie sú 
zazmluvnené.  
Z toho len 8 príjemcovia podpory žiadosťou o platbu zabezpečili i finančné ukončenie projektu a splnili si 
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zmluvnú povinnosť vyhotovenia monitorovacej správy, ktorú doručili i do kancelárie MAS LEV. 
V prípade ukončených projektov bolo ďalej zisťované naplnenie monitorovacích indikátorov a stav vyúčtovania 
projektu. Inými slovami, či boli alebo neboli podané žiadosti o platbu. V prípade, že je projekt zrealizovaný, 
prečo doposiaľ nedošlo k spracovaniu a podaniu žiadosti o platbu. 
Rovnako monitorovacia skupina sledovala zabezpečenie povinnej publicity, ktorá je riešená nielen 
prostredníctvom zverejnenia informácií o realizovanom projekte prostredníctvom časopisu Kráľovské územie 
LEVa, ale najmä povinným označením priestoru, či zariadenia, ktoré napovedá, z akých zdrojov bola poskytnutá 
dotácia. Monitorovacia skupina konštatuje, že až na malé výnimky, je zabezpečená dostatočne pre účely ďalšej 
fyzickej kontroly, tentokrát zo strany PPA. 
Z rozhovorov sme zisťovali, s akými problémami sa pri realizácii a samotnom vyúčtovaní projektu koneční 
príjemcovia stretli. Najväčší problém už od podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, cez realizáciu 
projektov predstavujú projektové dokumentácie a rozpočty, kde rozpočtári a projektanti zabúdajú na niektoré 
dôležité položky, ktoré sú ale vsadené do projektu a preto sú koneční príjemcovia zaviazaní ich zrealizovať na 
vlastné náklady, prípadne sú z dôvodu zlého nastavenia rozpočtov nútení žiadať o schválenie zmien v projekte, 
bez ktorého by neboli uznané oprávnené výdavky. To však brzdí práce na samotných projektoch. 
S finančnými problémami bojujú najmä malé obce, ktoré len s ťažkosťami získavajú úver z bánk a musia riešiť 
svoju situáciu pomalším tempom realizácie projektu, než ako by si želali a to z dôvodu viacnásobnej refundácie 
finančných prostriedkov zo strany PPA.  
To, čo sledovala monitorovacia skupina MAS LEV navyše oproti kontrolám zo strany Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry, je naplnenie tzv. pridanej hodnoty, ktorú príjemcovia podpory deklarovali vo svojich 
projektoch, i to akým spôsobom ju zaznamenávajú. Ako dobré príklady sú fotografické záznamy aktivít, ktoré sa 
napr.  na zrealizovaných ihriskách uskutočňujú, prípadne evidencia užívateľov zariadení v klubovniach, čo má 

zároveň dvojitú funkciu.... ochrana majetku. 
Stručne uveďte postupy sebahodnotenia činností MAS. V prípade, ak boli v ISRÚ stanovené aj 
ukazovatele pre sebahodnotenie, uveďte ich východiskový stav a hodnotu, ktorú ste dosiahli v danom 
roku. 

Pre sebahodnotenie neboli exaktne stanovené ukazovatele, avšak MAS vyvíja úsilie, aby sebareflexiou 

zhodnocovala výsledky a hľadala najefektívnejšie a najlepšie postupy implementácie.  

Počas roku 2011 mala preto mnohé pracovné stretnutia so Správnou radou, Valným zhromaždením, s Revíznou 

komisiou, Monitorovacím výborom. Ako nástroje pre sebahodnotenie využíva priebežné spracovávanie 

prehľadov, ktoré kancelária pripravuje a následne spoločne hodnotí s predsedkyňou, prípadne spomínanými 

orgánmi MAS.  

Ukazovatele, ktoré sa priebežne vyhodnocujú sú: 

1. Spracovanie sumárneho prehľadu všetkých ukazovateľov zo schválených projektov na úrovni 

MAS, porovnanie s plánmi a cieľmi ISRÚ 

2. Spracovanie prehľadu podaných projektov s vymedzením alokácií a porovnaním súm, 

vyhodnotenie čerpania opatrení 

3. Spracovanie prehľadu implementácie projektov z osobných návštev jednotlivých obcí  

4. Komunikácia s konečnými žiadateľmi k ich predstave implementácie a odporúčania pre 

realizáciu presne v zmysle technickej dokumentácie 

5. Prehľady projektov s podpísanou zmluvou a komunikácia s konečnými príjemcami k ich 

implementácii, informačné sedenia k nastaveniu toku financií, realizácii jednotlivých aktivít, 

riešenia odchýlok od pôvodných plánov a rozpočtov, cenových kalkulácií 

6. Monitorovacie správy konečných prijímateľov 

7. Vyhodnocovanie činnosti kancelárie MAS a ostatných členov na zasadnutiach SR, VZ, MV, RK 

8. Strategické a operatívne porady slúžia pre stanovenie plánov činnosti, porovnania reality, 

komplexného tímového riešenia rôznych problémov a pre sebareflexiu. 

9. Okrem uvedeného pre hodnotenie našej činnosti sme po dva roky hosťovali zahraničných študentov 

z SPU NR, ktorí hodnotili nielen nastavenie ISRÚ, ale aj jej realizáciu v praxi. Týkalo sa to síce rokov 

2009, 2010,  avšak rok 2011 bol o realizačné aktivity ešte bohatší a preto je predpoklad, že pozitívne 
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ohodnotená práca by bola aj pre tento rok, ktorý sme ešte iniciatívnejšie prežili v MAS. 

10. Príprava prezentácií na rôzne podujatia podáva tiež obraz o našich aktivitách a graficky spracovaný  

prehľad je obrazom a tiež vstupom pre hodnotenie a porovnanie s ostatnými 

Tieto činnosti považujeme za základ vyhodnocovania vlastných aktivít a síce ide o subjektívne sebahodnotenie, 

je tento systém vhodný, pretože sa vždy opiera o plán a porovnáva ho s realitou.  

Uveďte a popíšte zapojenie žien, mladých ľudí do 35 rokov a marginalizovaných skupín obyvateľstva do 
implementácie ISRÚ, samotných projektov a projektov spolupráce. 

Zapojenie žien v ISRÚ je rovnomerné v porovnaní k zaangažovanosti mužov, pričom zastúpenie žien je počtom 

o niečo menej v rámci všetkých orgánov MAS. Dôvodom je aj kvantum samospráv, v ktorých štatutármi sú 

zväčša starostovia. Tento rozdiel v počte však nie je podstatný a možno povedať, že do aktivít sa rovnako 

zapájajú ženy a nemajú limitované ani možnosti z našej strany. Priestor vytvárame pre všetkých bez ohľadu na 

vek, pohlavie, či iné. Partnerstvo je otvoreným subjektom bez predsudkov. Z hľadiska veku sme mali cca 2 ľudí 

o veku 25 rokov, ktorí sa výrazne zapájali do rôznych činností, približne rovnako počtom sme mali aj skupinu 

v rozmedzí 30 - 35 rokov a 35 – 40 rokov. Spolu nad 50 rokov je najvyššie zastúpenie v každom  orgáne MAS.  

Neevidujeme zapojenie marginalizovaných skupín, pretože nenachádzajú uplatnenie a zadosťučinenie pre 

iniciáciu.  

Pri samotnej implementácii projektov sa výrazne zapája mužské pohlavie, aj z dôvodu charakteru činností 

a vekovo ide o rovnomerné rozdelenie.  

Celkovo sa MAS snaží osloviť v území všetky subjekty a aktérov žijúcich, pôsobiacich pre spoluprácu 

a aktivizáciu. Nevnímame rozdiely vekové, pohlavia, ani iné. Vždy oceníme prejavený záujem o zapojenie sa 

akýmkoľvek spôsobom do realizácie ISRÚ. 

Uveďte a popíšte aké prostriedky v rámci publicity a propagácie ISRÚ ste v hodnotenom roku využívali 
vrátane zverejňovania výziev pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov a zverejňovania 
výsledkov implementácie ISRÚ (napr.: TV, rozhlas, printové média, internet, rozhovory, PR články 
alebo iné). Uveďte názov média, počet kusov, rozhovorov alebo opakovaní. Uveďte prepojenie s inou 
MAS alebo s Národnou sieťou pre rozvoj vidieka SR tzv. sieťovanie. 

publicita a propagácia ISRÚ 

Keďže územie MAS LEV je rozsiahle, pritom s väčším 

počtom obyvateľov, ako v iných podporených 

regiónoch, musíme sa viac snažiť o to, aby ISRÚ a jej 

implementácia zarezonovala aj u bežných obyvateľov, 

ktorí svoju pozornosť nevenujú iniciatívam a aktivitám 

v našej oblasti. Z vlastných skúseností vieme, že aj 

napriek neustálemu „tlaku“ na informovanie nie sme 

schopní jednorázovo a v krátkom čase vštepiť význam 

ISRÚ všetkým skupinám obyvateľov. Preto 

kombinujeme rôzne formy propagácie a priebežne sa 

pripomíname. Z vybraných činností roku 2011 sme 

vykonali tieto:  

 

 29.1.2011 – Veľký INFODEŇ pre domácich 

i zahraničných návštevníkov bol zameraný nielen 

na predstavenie územia a jeho potenciálu, 

miestnych producentov, ale aj miestnych zvykov, 

tradičných jedál i  ukážok zrealizovaných projektov 

za pomoci MAS LEV, počas exkurzie boli 

v autobuse poskytnuté informácie o ISRÚ – jej 

zameraní, cieľoch, projektoch a pod. 

- Záver dňa bol určený zasadnutiu MAS, 
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voľbám a spolupráci  

 Reportáž v TV Levoča z Valného zhromaždenia, 

ktoré sa konalo po ukončení programu Infodeň  zo 

dňa 29.1.2011 

 12.4.2011 - prezentácia MAS LEV 

a implementácie ISRÚ po  zasadnutí NSS MAS, 

ktoré sa konalo u nás v Levoči, príspevok v TV 

 13.4.2011 - zorganizovanie podujatia „Potulky 

regiónom“ ako ukážky dobrej praxe 

z implementácie ISRÚ pre ostatné SR MAS  

 18.-21.8.2011– prezentačná účasť na výstave 

Agrokomplex, kde okrem propagačných 

materiálov, prezentov boli pripravené aj  ukážky 

prác našich zručných ľudí, z ktorých sa niektorí 

prezentovali aj priamo na výstave svojim umením 

 25.-30.8.2011 – propagácia MAS LEV na výstave 

Země Živitelka 

 Propagácia aj prostredníctvom rozhovorov 

predsedkyne pre časopis ČR -  Zpravodaj 

venkova 09/2011 - hlavná téma NSS MAS očami 

A. Hradiskej a úloha MAS LEV 

 9.9.2011 – príprava odbornej exkurzie pre 

poľskú MAS v  spolupráci s členmi 

a spropagovanie výstupov z ISRÚ v teréne 

 23.11.2011 – ako spoluorganizátori sme pripravili 

konferenciu v Oľšavici, kde sme odprezentovali 

skúsenosti s implementáciou ISRÚ, jej stav a 

výstupy, zároveň boli prezentované návrhy na 

nastavenie nového programovacieho obdobia z 

našej strany 

 TV reportáž z konferencie Oľšavica uverejnená 

na TV Levoča aj webovej stránke mesta a televízie 

 8. - 9. 12.2011 - „Mikulášske balíčky“- 

propagačnú kampaň sme symbolicky vykonali 

v území pred Mikulášom a vo všetkých školských 

zariadeniach sme doniesli propagačné predmety 

a materiály týkajúce sa našej MAS 

a implementácie stratégie.  

 Konferencia NSRV v Senci 12/2011 – 

prostredníctvom propagačného panelu 

a materiálov sme prezentovali ISRÚ 

 Propagačným a informačným nástrojom je aj 

webová stránka www.maslev.sk, ktorú sa 

http://www.maslev.sk/fotogaleria/zpravodaj%20venkova%2009-2011.pdf
http://www.maslev.sk/fotogaleria/zpravodaj%20venkova%2009-2011.pdf
http://www.maslev.sk/fotogaleria/zpravodaj%20venkova%2009-2011.pdf
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snažíme neustále aktualizovať a udržiavať ju živú. 

Celý proces implementácie a aktivít našej MAS je 

tu zachytený postupne slovom i obrazom. 

 Propagačné predmety a materiály – v roku 2011 

sme si zadali zákazky na zhotovenie rôznych 

propagačných predmetov a tiež materiálov, ktoré 

nám dlhodobo chýbali. V danom roku boli 

vyhotovené a za pomoci nich sme propagovali 

ISRÚ a MAS na rôznych podujatiach uvedených 

vyššie.  

 Časopis MAS LEV – Kráľovské územie LEVa, je 

priebežne spracovávaný a distribuovaný do 

domácností v celom regióne MAS. Venovaný je 

práve otázkam implementácie ISRÚ a tiež ho 

využívame aj pri spomínaných propagačných 

podujatiach.   

 

publicita a propagácia výziev pre konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektov   

Publicita a propagácia výziev sa vykonáva 

prostredníctvom viacerých foriem zverejňovania 

informácií: 

1. Webová stránka MAS LEV – vždy v úvodnej 

časti a tiež samostatnej časti „Výzvy“ je v deň 

vyhlásenia výzvy uverejnená celá informácia 

so sprievodnými dokumentmi k výzve 

2. Zasielanie informácie mailom skrz existujúcu 

mailovú databázu, aj všetkým členom MAS 

3. Vyvesenie na verejných nástenkách – 

žiadame naše samosprávy o uverejnenie 

výziev a posielame znenie mailom 

4. Prelink na stránkach mesta Levoča 

5. Spracovanie správy a  krátkej informácie 

o výzvach pre konečných prijímateľov 

v časopise KÚL 

6. V prípade výziev pre rôznorodé subjekty 

žiadame aj zástupcov samospráv o oslovenie 

svojich obyvateľov, podnikateľov, organizácie 

pre zapojenie sa, minimálne informovanie sa 

v našej kancelárii 

publicita a propagácia výsledkov implementácie 
ISRÚ 

Publicitu a informovanie o výsledkoch implementácie 

ISRÚ zabezpečujeme v zmysle vyššie uvedených 

faktov a spomínaných konkrétnych aktivít. Okrem toho 

sú výsledky vždy spracovávané monitorovacím 

výborom do správy z monitoringu, ktorá je rozposlaná 
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do územia mailom a tiež zverejnená na web stránke. 

Výstupy sú prezentované na rôznych podujatiach, kde 

sa tiež zhodnocuje stav implementácie na každom 

sedení orgánov MAS. V roku 2011 to boli tieto: 

 Zasadnutie Správnej rady , Monitorovacieho 

výboru, Revíznej komisie a Valného 

zhromaždenia dňa 21.12.2011 

 Mimoriadne zasadnutie SR dňa 16.12.2011 

 Zasadnutie Správnej rady a schválenie projektov 

zo 7. kola výziev dňa 18.11.2011 

 Hodnotenie projektov výzvy č. 7 dňa 11.11.2011 

 Losovanie členov Výberovej komisie 07.11.2011 

 Zasadnutie Správnej rady 28.09.2011 

 Zasadnutie Správnej rady 24.08.2011 

 Hodnotenie projektov výzvy č. 5 a 6 v dňoch 10. - 

12.08.2011 

 Zasadnutie Správnej rady dňa 05.08.2011 

 10. Zasadnutie VZ dňa 16.06.2011 

 Hodnotenie 6 projektov zo 4. kola výziev 

27.04.2011 

 9. Zasadnutie VZ dňa 20.04.2011 

 Losovanie členov do výberovej komisie 

Zasadnutie Správnej rady dňa 18.04.2011 

 Zasadnutie NSS MAS dňa 12.4.2011 v Levoči  

 Zasadnutie Správnej rady 28.02.2011 (k 

schváleniu projektov z tretej výzvy)  

 Hodnotenie projektov z tretej výzvy 18.02.2011 

 Zasadnutie Správnej rady 14.02.2011 (aj k 

losovaniu členov do VK) 

   Infodeň v MAS LEV a 8. Zasadnutie VZ dňa 

29.1.2011 (k voľbám do orgánov MAS)  

sieťovanie 

Sieťovanie je jednou z  charakteristík a aj priorít 

partnerstva. Vnímame ho ako nutnú súčasť iniciatívy 

v rámci samotnej MAS a tiež smerom navonok na 

národnej i nadnárodnej úrovni.  

Aj preto sa snažíme vyvíjať snahu o vytváranie 

rôznorodých sietí a partnerstiev. Hoci rok 2011 nebol 

až taký bohatý na túto časť oproti predošlým 

obdobiam, využili sme niekoľko príležitostí na nové 

siete.  

 17.-18.5.2011 Účasťou na Konferencii 

v Štramberku sme začali formálnu spoluprácu 

s MAS Rymařovsko, kde sme sa osobne dohodli 

http://www.maslev.sk/fotogaleria/kalendár%20hlavných/10.%20vz.pdf
http://www.maslev.sk/fotogaleria/kalendár%20hlavných/9.%20vz.pdf
http://www.maslev.sk/fotogaleria/kalendár%20hlavných/losovanie.pdf
http://www.maslev.sk/fotogaleria/Hodnotenie/3.%20kolo.pdf
http://www.maslev.sk/fotogaleria/kalendár%20hlavných/8.%20vz.pdf
http://www.maslev.sk/fotogaleria/kalendár%20hlavných/8.%20vz.pdf
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na dotvorení projektu spolupráce, ktorý sa stal 

neskôr úspešným a v roku 2012 pomocou neho 

presieťujeme viaceré organizácie, ktoré budú 

spoločne participantom realizácie 

 Prostredníctvom projektu s LGD Beskid 

Gorlickych, kde sme vystupovali ako hlavný 

slovenský partner sme nakontaktovali viaceré 

MAS zo Slovenska, aby boli súčasťou aktivít 

projektu „Poľsko slovenské stretnutia lídrov“ - 

financovaný z PL – SK 2007 – 2013 a spoločne 

sme pripravili informačný bulletin o našich MAS 

a tiež sme sa všetci spoločne stretli na záverečnej 

konferencii v Gorliciach, kde sme sa 

odprezentovali a dostali nové ponuky na projekty 

spolupráce (participovali napokon MAS Šafrán, 

MAS TD, MAS Bachureň, MAS OZ pre rozvoj 

regiónu SPIŠ, MAS Horný Liptov) 

 Pripravili sme odbornú exkurziu pre MAS z Poľska 

9.9.2011 - odborná exkurzia pre poľské MAS 

Tygiel Doliny Bugu, Stowarzysenie Rozwoju 

Spizsa i Okolicy  

 V rámci Konferencie v Oľšavici, kde sme spolu 

s PO NSRV odprezentovali naše aktivity sme sa 

stretli s viacerými MAS, ktoré sa sformovali 

nedávno a tiež s tými, ktoré neboli úspešné 

v minulých kolách. Spoločne s MAS Bachureň 

a MAS Šafrán sme im odovzdali mnohé 

skúsenosti z  implementácie a povzbudili do 

ďalšej činnosti. Pozvaním viacerých subjektov aj 

z nášho územia sme mnohým vytvorili priestor pre 

nové kontakty, ktoré chcú využiť pre svoje 

zámery. 

 Sieťovanie, najmä subjektov CR, je tiež prioritou 

podporených projektov v rámci vzdelávania a teda 

máme záruku, že existujú aj ďalšie organizácie 

v území, ktoré dokážu podnietiť vytváranie sietí 

a vnímajú ho ako dôležitú súčasť riadenia rozvoja  

iné 

 17.-18.5.2011 Účasť na Konferencii v Štramberku 

– budovanie kapacít, výmena skúseností, 

propagácia MAS 

 21.- 22.06.2011 Horné Saliby – účasť na 

pracovnom stretnutí MASiek z  NSS MAS a najmä 

na workshope, kde nastala výmena skúseností z 
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 implementácie, budovanie kapacít 

prostredníctvom účasti na odbornej exkurzii  

 Zapojenie do súťaže Najkrajšia fotografia z územia 

MAS – vyhodnotenie bolo 17.8.2011 

 Odborná exkurzia Taliansko – 13.9. -18.9.2011 – 

budovanie kapacít, výmena skúseností 

 19.9.2011 – jednanie so SR MASkami a LGD 

k projektu Poľsko slovenské stretnutia lídrov 

 Zastúpenie NSS MAS Přelouč a publicita našej 

MAS 

 Účasť členov LEV na odbornej exkurzii cez NSRV 

v Poľsku – 20.- 23.10.2011 

 Workshop NSS MAS 8.11.2011 v Hrachove (MAS 

Malohont)  

 Stretnutie s pracovníkmi MAS Beskid Gorlických 

ku pripravovanej konferencii dňa 21.11.2011 

 Povinná účasť na školení "Správa registratúry" dňa 

22.11.2011 

 Pracovné stretnutie výboru NSS MAS v Detve 

28.11.2011 ako výboru MASiek pre “Leader po 

roku 2013” 

 28.11.2011 Konferencia v spolupráci s poľskou 

MAS  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA „BESKID GORLICKI” na projekte 

„Polsko – słowackie spotkania Liderów” (začiatok 

september 2010)  

 13.-14.12.2011 konferencia Senec  

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

Takmer počas celého roku 2011 sme nepostrehli závažnejšie problémy pri implementácii ISRÚ.  Bežné 

operatívne nedostatky sme vždy vyriešili interne za pomoci rozhodnutí Správnej rady a Valného zhromaždenia, 

prípadne externe s pomocou pracovníkov PPA. Skomplikovanie implementácie nepriamo ovplyvnili najmä 

zmeny súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré spôsobili zmeny formulárov, usmernení a pod. Rozsiahlejším 

problémom sa zdalo posledné usmernenie č. 1.10, zverejnené v decembri 2011, ktoré naše Valné 

zhromaždenie neschválilo v časti kapitoly 8 vďaka niekoľkým sporným bodom, ktoré by vážne narušili chod 

MAS, štruktúru demokraticky zvolených orgánov a nastavený systém hodnotenia projektov, vrátane nášho 

vhodne ošetreného konfliktu záujmov. Preto záver roka načrtol otázky ohľadne fungovania a riadnej 

implementácie ISRÚ v ďalšom období.  

Vaše odporúčania a postrehy pre Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru 

- Prizývať zástupcov MAS do prípravy nových usmernení 
- Uplatňovať retrospektívne postupy iba vo výlučne oprávnených prípadoch 
- Nerušiť výzvy s oneskorením a zadať termín do koľkých dní od uverejnenia je možné výzvu zrušiť zo 

strany PPA, prípadne na základe toho, že výzvy posielame  na PPA by bolo vhodné zabezpečiť ich 
okamžitú kontrolu a odobrenie zo strany PPA pre uverejnenie na stránkach MAS 

http://www.maslev.sk/txt/udalosti_v_mas/nss%20mas%20-%20detva.pdf
http://www.maslev.sk/txt/udalosti_v_mas/nss%20mas%20-%20detva.pdf
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- Urýchliť proces vyhodnocovania projektov konečných prijímateľov, aby proces implementácie nebol 
negatívne ovplyvňovaný 

- Ustriehnuť plnenie zmluvy nielen zo strany MAS, ale aj zo strany PPA  
- Pripravovať dodatky ku zmluvám aktuálne k zapracovaným zmenám v usmernení, ktoré by ovplyvnili 

zmluvné strany 

 
 

 

6. POVINNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE PRE OPATRENIA OSI 4 LEADER VYPLÝVAJÚCE Z PRV   
     SR  2007- 2013 

Kód 
opatrenia 

Opatrenie Ukazovateľ 
Výsledok za 

rok 2011
1
  

 
413 

 

 
Implementácia 

Integrovaných stratégií 
rozvoja územia 

 

veľkosť MAS v km
2
 

 
343,89*   
 

počet obyvateľov v podporenej MAS 31 165* 

počet projektov financovaných MAS 
19 
 

počet podporených beneficientov 19 

počet obcí podporeného územia 15 

421 
Vykonávanie projektov 

spolupráce 

počet podporených projektov spolupráce 1 

počet spolupracujúcich MAS 2 

hrubý počet vytvorených pracovných miest 3 

 
431 

Chod miestnej akčnej 
skupiny 

počet podporených aktivít 6 

počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili 
tréningovú aktivitu 

20 (jedinečný 

počet) 
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7. POVINNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE PRE OPATRENIE 4.3 (KÓD 431) CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY VYPLÝVAJÚCE ZO 

SPOLOČNÉHO RÁMCA  PRE MONITOROVANIE A HODNOTENIE – VŠETKY ÚDAJE UVEĎTE KUMULATÍVNE K 31.12.2011 

Typ podujatia 
 

Počet 
podporených 

aktivít 

Verejné výdavky kumulatívne do 31.12.2011 
v tis. EUR 

uvedená výška finančných prostriedkov, ktoré ste dostali na účet od PPA na chod 
MAS do 31.12.2011 vrátane zálohovej platby (bez súkromných a iných verejných 

zdrojov) 

EPFRV 
časť z rozpočtu EÚ vo výške 80 % 

z verejných výdavkov celkom 

Spolu 
verejné výdavky celkom = časť EÚ 80% 

(EPFRV) + časť štátny rozpočet SR vo 
výške 20 %  

 
1. Štúdie príslušných oblastí 0 0 0 

2. Poskytovanie informácií o oblasti a stratégii  
    miestneho rozvoja (napr. vydanie propagačnej brožúry   

MAS) 
64 8 195,456 10 244,32 

3. Vzdelávanie zamestnancov a členov MAS  23 7 227,992 9 034,99 

4. Propagačné podujatia 
3 
 

2 314,768 2 893,46 

5. Nevyčerpaná zálohová platba 
    (nevyčerpaná zálohová platbu, ktorú ste mali k 31.12.2011 na   
    účte) 

14 66 773,60 83 467,00 

6. Iné 
(všetky typy aktivít, ktoré ste financovali do 31.12.2011 
z verejných výdavkov a nedajú sa zahrnúť do bodov 1 až 5, napr. 
mzdy, prenájom,...) 

14 64 741,184 80 926,48 

Spolu 118 149 253,00 
186 566,25 

 

Jedinečný počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu do 31.12.2011 
Ak ste uskutočnili vzdelávanie zamestnancov, manažmentu a členov MAS (bod 3) a v rámci neho prebehlo a bolo už aj ukončené  vzdelávanie zamerané 

na „odbornú prípravu a informovanie“ je potrebné vyplniť pohlavie a vekovú štruktúru účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávanie. 

Typ podujatia 

Muži Ženy 

Spolu 

< 25 rokov ≥ 25 rokov < 25 rokov ≥ 25 rokov 

Odborná príprava a informovanie  
(uveďte jedinečný počet účastníkov, t.j. bez viacnásobného 
započítavania

6
) 

1 25 1 38 
 

65 
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8. 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 za 

rok 2011
1 
 

Hodnota 

kumulatívne 

k 31.12.2011 

 

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 

činnostiam 

(311) 

 

Počet prijímateľov podpory (počet) 
Výstup 

 

 

0 

 
0 

Celkový objem investícií (v EUR)
5
 Výstup 0 0 

Hrubý počet vytvorených pracovných miest Výsledok 0 0 

 

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného 

ruchu 

(313) 

 

 

Počet podporených aktivít (počet) 
Výstup 

0 

 

0 
 

Celkový objem investícií (v EUR)
5
 

 

Výstup 

0 

 

0 
 

Hrubý počet vytvorených pracovných miest Výsledok 3 3 

 

Vzdelávanie a informovanie 

(331) 

 

Počet účastníkov vzdelávacej/informačnej 

aktivity (počet) 
Výstup 298 298 

Počet vzdelávacích dní Výstup 20 20 

Počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali a 

ukončili vzdelávaciu aktivitu 
Výsledok 298 298 

Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

(321) 

 

 

Počet podporených obcí Výstup 6 6 

Celkový objem investícií (v EUR)
5 
 Výstup 109 672,15 109 672,15 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktoré majú 

prospech z realizovaného projektu 
Výsledok 10 366 10 366 
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Rast používania internetu na vidieku Výsledok 2 2 

 

 

Obnova a rozvoj obcí 

(322) 

 

Počet podporených obcí Výstup 1 1 

Celkový objem investícií (v EUR)
5 
 Výstup 19 447,43 19 447,43 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktoré majú 

prospech z realizovaného projektu 
Výsledok 4 500 4 500 

9. PLÁN MONITORINGU MAS – DODATOČNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE  (VLASTNÉ PRE KAŽDÚ MAS) 

Úroveň 

Ukazovateľ 

(názov a merná 

jednotka) 

Východiskový 

stav 

 

Hodnota 

ukazovateľa 

v roku 2011
1 

 

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% 

18,48 % cca 8,5% 
ŠÚ SR, Štatistiky 
ÚPSVaR PP 

1 x ročne 

Pravidelné tržby 
z cestovného ruchu 

601 075 € 
502 031€ 
(v roku 2008 to bolo 
659 397€) 

cca 1 327  757 
€ 

ŠÚ SR, vlastné 
štatistiky vedené 
MAS 

1 x ročne 

Počet návštevníkov 
regiónu 

15 100 

Počet návštevníkov             
už ŠÚ úrad  
nevedie,  
25 467 (počet 
prenocovaní zo 
štatistiky MsÚ) 

cca 33 194 

ŠÚ SR, vlastné 
štatistiky vedené 
MAS  
poskytovateľmi 
služieb 

1 x ročne 

Špecifický cieľ 1: 
Zabezpečiť rozvoj 
ľudských zdrojov 
a zamestnanosti v 
území 
prostredníctvom 
osvety, výchovy, 
informovanosti 
 vzdelávania v oblasti 
vidieckeho CR 

Počet kvalifikovaných 
manažérov pôsobiacich 
v riadení vidieckeho 
cestovného ruchu územia 

2 5 cca 12 
Monitorovacie 
správy, údaje obcí a 
MAS 

1 x ročne 

Počet nových 
poskytovateľov 
sekundárnych 
a doplnkových služieb 
v cestovnom ruchu 

0 4 cca 20 

Štatistiky obcí, ŠÚ 
SR, vlastné štatistiky 
MAS , monitorovacie 
správy 

1 x ročne 

Počet voľno - časových 
projektov a programov pre 
turistov 

0 5 cca 30 
Štatistiky obcí, ŠÚ 
SR, vlastné štatistiky 
MAS , monitorovacie 

1 x ročne 
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správy 

Počet účastníkov 
projektov ďalšieho 
vzdelávania  

0 
478 ( nie jedinečný 
počet) 

cca 1250 

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

1 x ročne 

Počet nanovo 
zaktivizovaných 
a oživených občianskych 
združení a MVO 

0 3 6 
Evidencia MAS, 
počet podporených 
projektov a aktivít 

1 x ročne 

Počet novovzniknutých 
občianskych združení 
a neziskových organizácií 
v CR 

0 0 cca 2 
Štatistiky okresu, 
štatistika MAS  a 
obcí  

1 x ročne 

Špecifický cieľ 2: 
 

Počet návštevníkov 
regiónu 

15 100 

Počet návštevníkov             
už ŠÚ úrad  
nevedie,  
25 467 (počet 
prenocovaní zo 
štatistiky MsÚ) 

cca 33 194 
 
ŠÚ SR 

1 x ročne 

Počet účastí samospráv 
regiónu na veľtrhoch CR  

3 ročne 

15 účastí na 
propagačných 
podujatiach a 
veľtrhoch 

cca 12 ročne 

Údaje od 
obecných/mestských 
úradov, evidencia 
MAS 

1 x ročne 

Počet zúčastnených 
podnikateľov na výstavách 
a veľtrhoch 

2 ročne 2 cca 6 ročne 
Údaje od obecných 
úradov, evidencia 
MAS 

1 x ročne 

Počet fungujúcich 
informačno – turistických 
kancelárií v regióne 

2 TIK 3 cca 5 TIK 

Evidencia 
organizácií na 
úradoch, evidencia 
MAS 

1 x ročne 

Počet komplexných 
produktov turizmu pre 
jednotlivé ročné obdobia 

0 4 v príprave cca 12 

Propagačné 
materiály, informácie 
na webovej stránke, 
evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy MAS 

 
Priebežne 
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Špecifický cieľ 3:  
Multifunkčným 
prístupom 
k poľnohospodárstvu 
zabezpečiť optimálne 
využitie podmienok 
pre rozvoj vidieckeho 
turizmu 
a agroturizmu, zvýšiť 
tak možnosti pre 
zamestnanie 

Počet poskytovateľov 
služieb agroturizmu 

2 
2 nie za priamej  
pomoci MAS  

cca 9 
ŠÚ SR, údaje 
vedené na obciach ,  
evidencia MAS 

1 x ročne 

% -ny podiel využívania 
tradičných remesiel na 
celkovej PĽH produkcii 

10% 
10% nie za priamej 
pomoci MAS 

cca 35% Evidencia obcí, MAS 1 x ročne 

Počet novovytvorených 
pracovných  miest 

0 0 cca 14 
ŠÚ SR, evidencia 
príjemcov podpory 

1 x ročne 

Objem predaja výsledkov 
výroby tradičných remesiel 

x 

X neochota 
poskytnúť 
informácie, 
štatistika nie je k 
dipozícii 

cca 31 000 € 

Poskytovatelia 
služieb, údaje od 
obcí, vlastné 
štatistiky 

1 x 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 4  v príprave cca 26 

Štatistiky obcí, 
evidencia MAS, 
údaje od 
poskytovateľov 
služieb  

1 x ročne 

Počet nových domov 
poskytujúcich nízko - 
kapacitné ubytovanie 

0 4  v  príprave 10 
Evidencia 
podporených 
žiadateľov  

 
Priebežne 

Špecifický cieľ 5: 
Upevniť a rozšíriť 
možnosti spolupráce 
s partnerskými MAS 
a prostredníctvom 
spoločného 
plánovania 
a spolupráce 
vzájomne riešiť 
problémy regiónov 
riešiť problémy 
regiónov 

Miera využitia poznatkov 
z partnerskej spolupráce 
v riadení rozvoja vidieka 

0% 60% cca 35% 

Evidencia a zápisy 
MAS, vyhodnotenie 
stretnutí, nové 
dokumenty 
vznikajúce počas 
spolupráce 

Priebežne 

Počet projektov 
spolupráce s ostatnými 
MAS 

0 

1 schválený v r. 
2011 cez PS +1 cez  
Program 
cezhraničnej 
spolupráce PL –SR                    

cca 4 
Evidencia a zápisy 
MAS, vyhodnotenie 
stretnutí 

Priebežne 

Špecifický cieľ 6: 
zabezpečiť riadny 
chod MAS regiónu 
a prostredníctvom nej 
koordinovať rozvoj 
územia a realizáciu 
ISRÚ 

Počet efektívne 
fungujúcich verejno – 
súkromných partnerstiev 

1 3 cca 1 
Evidencia a zápisy 
MAS, vyhodnotenie 
stretnutí 

1 x  ročne 

Počet spolupracujúcich 
podnikateľských subjektov 
v CR v jednom združení 

15 17 23 

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

1 x  ročne 



 25 

Špecifický cieľ 7: 
Udržať čo najviac 
obyvateľov na vidieku 
zabezpečením lepšej 
kvality základných 
služieb 

Migračné saldo 19 
- 25 k roku 2009 
- 32 k roku 2010 

cca 9 ŠÚ SR 1 x  ročne 

Počet nových / zlepšených 
služieb pre obyvateľov 

0 
22 úplne 
zrealizované/ostatné  
vo fáze realizácie 

cca 62 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí, 
monitorovacie 
správy MAS 

1 x  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 22 cca 31 

Evidencia MAS, 
údaje obecných 
úradov, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia  

priebežne 

Opatrenie 1.1: 

Počet informačných 
a vzdelávacích  
programov  

0 5 cca 6 ročne 

Evidencia MAS, 
evidencia 
poskytovateľov 
a organizátorov 
školení, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 
a video - 
dokumentácia 

1 x  ročne 

Počet rôznorodých tém 
informačno – vzdelávacích 
programov 

0 23 cca 10 

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

Priebežne 
 

Počet školení na tému 
partnerstvo vo vidieckom 
priestore 

2 ročne 
14  
 

cca 4 ročne 
Evidencia MAS, 
evidencia 
poskytovateľov 

Priebežne 
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a organizátorov 
školení, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 
a video - 
dokumentácia 

Počet úspešných 
absolventov 
zúčastňujúcich sa 
projektov ďalšieho 
vzdelávania 

0 298 + 180 450 

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

Priebežne 
 

Počet účastníkov 
ostatných školení, 
seminárov a informačných 
programov spolu 

0 
298 projekt 
180 (CPK pre MAS) 
 

cca 3 800 / 
programové 
obdobie 

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

Priebežne 
 

Opatrenie 1.2: 
 

Existencia funkčnej 
webovej stránky regiónu 
s priebežnou aktualizáciou 

0 1 cca 1 

Link na web stránku, 
evidencia MAS, 
monitorovacia 
správa 

Priebežne 
 

Počet komplexných 
produktov turizmu 

0 
0 

- 4 sú 
v príprave 

cca 12 

Propagačné 
materiály, evidencia 
MAS, evidencia 
prepojených 
poskytovateľov 

Priebežne 
 

Počet poskytnutých 
propagačných materiálov 

800 

 
51 000 ks 
tlačených m., 
9 900 ks 
vyhotovených 

cca 76 000 

Evidencia MAS, 
zoznam organizácií 
propagujúcich 
materiály MAS  

Priebežne 
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propagačných 
predmetov 

Počet účastí samospráv 
regiónu na veľtrhoch CR  

3 ročne 
15 účastí na 
propagačných 
podujatiach 

cca 12 ročne 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, evidencia 
samospráv 

1x ročne 
 

Počet účastí podnikateľov 
na výstavách a veľtrhoch 

0 ročne 2 cca 6 ročne 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, evidencia 
samospráv 

1x ročne 
 

Počet nových 
komplexných produktov 
športového a kultúrneho 
charakteru 

0 4 cca 12 

Evidencia MAS, 
evidencia 
poskytovateľov, 
štatistické údaje  

1x ročne 
 

Opatrenie 2.1: 

Zvýšenie počtu 
fungujúcich dielní 
tradičných remesiel 

3 3 cca 10 
Evidencia MAS, 
údaje obcí 

Priebežne 
 

Zvýšenie počtu objektov 
ponúkajúcich služby 
agroturizmu a vidieckej 
turistiky 

2 2 6 

Evidencia MAS, 
údaje obcí 

1 x ročne 

Počet výrob špecifických 
regionálnych produktov, 
produktov vyrobených na 
domácky spôsob podľa 
vlastných receptúr 
 

1 1 (nie cez MAS) 4 

Evidencia MAS, 
údaje obcí 

Priebežne 
    

Počet poľnohospodárov 
hospodáriacich 
alternatívnym 
spôsobom 

0 2 (nie vďaka MAS) 4 

Evidencia MAS, 
údaje obcí Priebežne 

 

Počet novovzniknutých 
poľnohospodárskych 
výrob s diverzifikovanou 
hospodárskou štruktúrou 

0 0 6 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 

 

Počet    vytvorených 
a zrekonštruovaných 
hospodárskych dvorov 
a fariem pre účely 
agroturistiky   

0 0 4 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 
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Zvýšenie  tradičných 
jarmokov, festivalov 
a slávností                                                                       

4 

8 
(prebiehajú 
prípravy pre rok 
2012 na zvýšenie 
počtu) 

20 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 

Priebežne 
 

Opatrenie 2.2 
 

Počet novovybudovaných 
a zrekonštruovaných 
športových zariadení 

0 

0 
V realizácii majú 
žiadatelia 
rekonštrukciu, 
avšak zatiaľ sú bez 
podpisu zmluvy, 1 
začal s našou 
poradenskou 
pomocou 

6 
Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 x ročne 

Počet novovybudovaných 
a zrekonštruovaných 
rekreačných zariadení 

0 

1 náš člen 
rekonštruuje 1 
zariadenie, 
napokon bez 
žiadania o NFP 
(hoci mal v pláne) 

2 
Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 x ročne  

Počet lôžok v ubytovacích 
zariadeniach 

1590 

1621 
 
Spolu 79 zariadení 
(štatistika MAS) 

1700 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 

1 x ročne 

Počet domov 
ponúkajúcich ubytovanie 
na súkromí 

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

1 x ročne 

Opatrenie 3.1 

Počet výmenných pobytov 
MAS 

0 6* viď príloha C 16 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
Priebežne 

Počet spolupracujúcich 
MAS 

2 15* viď príloha D 4 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia, 
zmluvy 

 
 
Priebežne 

Opatrenie 3.2 Počet členov MAS 76 73  82 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia, 
prihlášky 

 
 
1 x ročne  
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Počet podporených 
projektov 

0 

19 zazmluvnených                
s PPA za rok 2011, 
kumulatívne 34 
 
93 prijatých a 89 
schválených 
žiadostí na úrovni 
MAS, viď príloha E 

110 
Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy 

  
 
 
Priebežne 

Opatrenie 4.1 

Počet nových detských a 
športových ihrísk 

0 

27 
Schválených na 
úrovni MAS, úplne 
ukončených 
s platbou 5 

31 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
 Priebežne 

Počet nových 
a zrekonštruovaných 
amfiteátrov 

0 

2 zrealizované, 
z čoho 1 
s podpisom 
zmluvy a druhý 
zatiaľ schválený 
len na úrovni MAS, 
ďalšie sú v pláne 

16 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet priestorov 
vytvorených 
a zrekonštruovaných pre 
spoločenské využitie 

0 

2 ukončené so 
zaslaním ŽoP, 
ostatných 10 pred 
ukončením 
Spolu 22 
schválených na 
úrovni MAS 

20 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet zrekonštruovaných 
autobusových  zastávok 

0 0 15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet podporených 
klubovní a voľno- 
časových priestorov 

0 

2 ukončené so 
zaslaním ŽoP, 
niektoré 
v realizácii, spolu 
na úrovni MAS 
schválených 19  

20 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Opatrenie 4.2 
Plocha novo - upravených 
verejných plôch 

0 

Ukončený 1 
projekt:  
522,14 m

2 

ostatné v realizácii 
(spolu 5018,73 m² 

3100 m² 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 
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schválených na 
úrovni MAS) 

Počet nových 
oddychových zón a parkov 

0 

V roku 2011 bolo 
19 schválených na 
úrovni MAS 
 
2 zrealizované  

10 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet zrekonštruovaných 
a vytvorených mostov a 
lávok 

0 
 
3  

15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet obcí s  jednotnou 
úpravou prostredia a 
zelene 

0 

23 schválené na úrovni 
MAS v roku 2011 

Ukončená 
realizácia za celé 
obdobie 5 

15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
Priebežne 
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10. ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

Ja, dolu podpísaný konečný prijímateľ  uveďte meno Ing. Andrea Hradiská, PhD. narodená dňa 

24.9.1972 v Levoči čestne vyhlasujem, že: 

- všetky informácie obsiahnuté v tejto Správe o činnosti MAS (uveďte názov MAS) sú 

pravdivé,  

- Integrovaná stratégia rozvoja územia je realizovaná v zmysle schválenej žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, opatrení 4.1 Implementácia 

integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 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. Svojím podpisom sa zaväzujem bezodkladne písomne 

informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností v tejto správe.  

 

 

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

 

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

 

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

 

Dátum podpisu: .................................................................... 

 

 

 

Pečiatka:................................................................................ 
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11. Formálna kontrola Správy o činnosti MAS (vyplní oddelenie monitoringu PPA) 

Bola predložená Správa o činnosti MAS kompletná a v 
termíne? 

  Áno   Nie   

Bol konečný prijímateľ vyzvaný písomne na doplnenie 
údajov/opravu Správy o činnosti MAS? 

  Áno   Nie   

Je po doplnení a následnej kontrole Správa o činnosti MAS 
kompletná? 

  Áno   Nie   

Dátum kontroly Správy o činnosti MAS
7
:  

Kontroloval (meno, priezvisko):  

Podpis kontrolujúceho:  

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Vysvetlivky 
1 

 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. 

2
   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. 

3
   Pri žiadateľovi pokrývajúcom územie 2 a viac okresov sa berie do úvahy údaj za okres   

    s najväčšou rozlohou územia verejno-súkromného partnerstva  (MAS).  
4
  V prípade, ak nastali zmeny v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 

12. Vykonávanie zmien, je potrebné uviesť aktuálne údaje. 
5
  Celkový objem investícií = výška oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt/projekty 

zo ŽoNFP.  
6
  Ide o školenia manažmentu, zamestnancov a členov MAS od jej schválenia. To znamená, že 

ak sa nejaká osoba zúčastnila na viacerých školeniach, tak sa započíta iba raz, napr.: MAS 
uskutoční 5 školení po 10 účastníkov, ktorí bucdú stále tie isté osoby, tak potom uvediete údaj 
10 účastníkov za všetkých 5 školení. 

7
  V prípade doplnenia Správy o činnosti MAS konečným prijímateľom po písomnom vyzvaní PPA   

a následnej kontrole PPA, sa uvedie aj dátum doplnenia tejto správy a následnej kontroly. 
 
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 
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 
n – ďalší v poradí 

 


