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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ
2
 

Poţadovaný údaj 

Pôvodný údaj 
z Integrovanej 

stratégie rozvoja 
územia 

Údaj za rok 2010 

Počet obyvateľov 31 071 31 419 

Rozloha v km
2
 327,91 327,91 

Hustota obyvateľstva na km
2
 94,6 95,8 

Počet obcí 31 31 

z toho mestá (vymenovať) 
Levoča, Spińské 
Podhradie 

Levoča, Spińské 
Podhradie 

Počet obyvateľov najväčšej obce 14 716 (Levoča) 14 913 (Levoča) 

Administratívne zaradenie – okres/y Levoča Levoča 

Administratívne zaradenie – kraj/e Preńovský Preńovský 

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 Stráņe, 
Doľany, Domaňovce, 
Dravce, Dúbrava, 
Granč- Petrovce, 
Harakovce, Jablonov, 
Klčov, Korytné, 
Kurimany, Levoča, 
Lúčka, Nemeńany, 
Niņné Repańe, 
Oľńavica, Ordzovany, 
Pavľany, Poľanovce, 
Pongrácovce, Spińské 
Podhradie, Spińský 
Ńtvrtok, Studenec, 
Torysky, Uloņa, Vyńné 
Repańe 

Baldovce, Beharovce, 
Bijacovce, Brutovce, 
Buglovce, Dlhé Stráņe, 
Doľany, Domaňovce, 
Dravce, Dúbrava, Granč-
Petrovce, Harakovce, 
Jablonov, Klčov, 
Korytné, Kurimany, 
Levoča, Lúčka, 
Nemeńany, Niņné 
Repańe, Oľńavica, 
Ordzovany, Pavľany, 
Poľanovce, 
Pongrácovce, Spińské 
Podhradie, Spińský 
Ńtvrtok, Studenec, 
Torysky, Uloņa, Vyńné 
Repańe 

% obyvateľstva na území ţiadateľa ţijúceho vo 

vidieckych obciach na úrovni okresu
3
 

31,7 %  (celookresný 
údaj), 32,3 % (údaj 
rieńeného územia bez 
obcí Sp. Hrhov 
a Vyńný Slávkov) 

39,9 % (údaj za územie 
MAS zo ŃÚ) 

Vstúpené / vystúpené obce z MAS 31/0 0/0 
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Počet podnikateľských subjektov v obciach v rámci 

pôsobnosti MAS 

2 698 
*ńtatistika 2008 

2 749 
*ńtatistika 2009 

*Ńtatistické údaje za rok 2010 eńte nie sú k dispozícii 

 

2.RÓMSKE OSÍDLENIA V OBLASTI MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 

Poţadovaný údaj 
Údaj za rok 2010 

 

Počet obcí s rómskym osídlením 
12           *ńtatistika od obcí za rok 2009 

 

Počet obyvateľov v rómskych osídleniach na 
území MAS 

5 263     *ńtatistika od obcí za rok 2009 
 

% obyvateľov rómskej národnosti 
16,83% *ńtatistika od obcí za rok 2009 
 

Zástupcovia v orgánoch MAS 

 Najvyńńí 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. Avńak vôľu pre 
angaņovanie sa v zdruņení neprejavil nikto z nich. Ide o dosť aktívnu prácu, ktorá je pre členov mimo ich 
hlavných pôvodných záujmov a zamestnania. Poņadujeme, aby sa členovia zúčastňovali na zasadnutiach, a tieņ 
aby prispievali k chodu MAS. Sú to nároky nielen na čas, ale pre rómsku populáciu znamenajú aj zbytočné 
náklady na dopravu na jednej strane, na druhej strane nevidia priamy osoh byť zakomponovaní, pretoņe 
program Leader priamo finančne nerieńi ich potreby. Na to sú určené iné programy, ktoré sa v nańom území 
veľmi intenzívne implementujú. Rómovia sú vńak informovaní, ņe MAS existuje, pretoņe neraz sme v doprovode 
starostov navńtívili ich osady.  
V prípade ich ďalńieho záujmu nevylučujeme spoluprácu s touto menńinou  a nebránime sa jej. Ņijeme spoločne 
v jednom území a nemáme ņiadne predsudky, ktoré by nám zamedzovali komunikácii a spolupráci.  

 

3. IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA – (ďalej len „ISRÚ“)  
(Netýka sa len implementácie projektov zo zdrojov PRV 2007-2013 ale všetkých projektov a 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 ES, ŠR, VUC a iné verejné 

výdavky). Z toho uveďte počet a sumu integrovaných projektov/plánov. 

Realizované projekty Počet Suma v € 
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Z toho integrované projekty/plány Počet  Suma v € 

V území MAS LEV neboli schválené rôznorodé 
integrované plány, pretoņe moņnosti zapojiť sa do 
obdobných programov sú vzhľadom k podmienkam 
a oprávnenosti pre obce minimálne.  
Čo sa týka integrovaného prístupu príleņitosť 
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 Ņivotné prostredie 
obec/mesto: Spišské Podhradie, okres: Levoča 

Plánované projektové zámery podporenej LSKxP: 

 Regionálny OP 

 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
               OP Vzdelávanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
685 523,00 € 
 
 
 
 
1 118 328,79 € 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 Na úrovni PPA s podpisom zmluvy: 

  3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 

  3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť A 

  3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť B 

  3.3 Vzdelávanie a informovanie 

  3.4.1 Základné sluņby pre vidiecke obyvateľstvo 

  3.4.2 Obnova a rozvoj dedín  

Na úrovni MAS, zatiaľ bez podpisu zmluvy: 

  3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť B 

  3.4.1 Základné sluņby pre vidiecke obyvateľstvo 

  3.4.2 Obnova a rozvoj dedín  

 

 

0 

0 

0 

1 

10 

 4 

 

1 

15 

6 

 

 

  0 

  0 

  0 

  41 620,00 

  145 597,99     

  43 522,91 

 

  27 165,00 

  190 288,17 

   82 426,46 

 

Počet schválených projektov k 31.12. daného roka, pri ktorých sú vyuţívané sluţby/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).   
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Počet: 11 

Uveďte sluņbu/činnosť:  
- dodávky sluņieb a tovaru prevaņne na stavebné 
činnosti, realizáciu a zariadenie detských ihrísk 
- informačné sluņby 

Počet schválených projektov k 31.12. daného roka, pri ktorých sú vyuţívané 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: 0 Uveďte názov suroviny/produktu: 0 

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

týkajúce sa infraštuktúry . 
(Tam kde je možné uveďte aj predpokladanú dĺžku v metroch alebo plochu v m

2)
. 

Projekt infraštruktúry Počet 
Dĺţka v m alebo 

plocha v m
2
 

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

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

 Sociálnej (domy kultúry, školy , kluby dôchodcov,  domy 

smútku, parky, ...) 

Schválené na úrovni PPA: 
 
Domy kultúry – Brutovce, Dúbrava 
 
Obecné úrady - Poľanovce 
 
Kluby a spoločenské miestnosti – Lúčka, Poľanovce, 
Nemeńany (zariadenie),Vyńné Repańe 
 
Ihriská – Baldovce, Domaňovce, Granč – Petrovce, Spińský 
Ńtvrtok, Vyńné Repańe 
 
Parky a oddychové zóny: Oľńavica  
 
Prístreńky pre turistov a altánky: 3 ks -  Jablonov, 1 ks - Dravce 
 
 
Lávky a mosty: Klčov (2 lávky) 

 

Schody a zábradlie – Dravce  

 

 

 

2 

 

1 

 

4 

 

5 

1 

 

4 

 

3 

1496,97 m
2 (Brutovce) 

12,15 m 
(Brutovce)

 

1489,94 m
2 (Dúbrava) 

62,70 m 
(Dúbrava) 

946,46 m
2 (Poľanovce)

 

291,654 m 
(Poľanovce)

 

675 m
2 (Sp.Ńtrvtok)

  

737,50 m
3 (Sp.Ńtrvtok) 

210
 m2 (Baldovce)

 

135 m
2
 
(V.Repańe - klub)

 

125,68 m
2 (V.Repańe ihrisko ) 

385 m
2(Oľńavica) 

191 m
2
 
(Domaňovce)

 

100 m
2
 
(Jablonov)

 

14,96 m
2 (Dravce) 

22,5m 
(zábradlie Dravce)

 

70m
2
 
(schody Dravce) 

 

40,80 m
2 (Klčov)

 

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. 

 „on farm“ 

Počet vytvorených 
miest celkom 

Z toho 
muţi 

Veková kategória 
Z toho 
ţeny 

Veková kategória 

Termín vyhlásenia výzvy pre 
PĽH subjekty vzhľadom 
k čakaniu na schému 
minimálnej pomoci bol až 
6.12.2010. Preto počet 
spracovaných a prijatých 

 

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

 

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 
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projektov v danom roku je 
nulový a teda i on-farm 
vytvorené pracovné miesta 
neboli vytvorené. Keďže 
v kancelárii MAS neustále 
prebiehajú konzultácie 
s fyzickými i právnickými 
osobami                 
(i poľnohospodárskymi) 
predpokladáme, že záujem 
o zapojenie sa do výziev 
nebude pozitívny. Kritériá 
a podmienky nastavené pre 
konečných žiadateľov ich 
buď neoprávňujú sa zapojiť, 
alebo samotní potenciálni 
koneční prijímatelia nemajú 
záujem a ochotu podávať 
ŽoNFP. 

„off farm“ 

Počet vytvorených 
miest celkom 

Z toho 
muţi 

Veková kategória 
Z toho 
ţeny 

Veková kategória 

  

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

 

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

Počet vyhlásených výziev/prijatých projektov/schválených projektov na úrovni MAS a PPA a objem 

schválených finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných 

prostredníctvom osi 4 LEADER 

Opatrenie 
Počet 

vyhlásených 
výziev 

Počet 
prijatých 
projektov 

Počet 
schválených 
projektov na 
úrovni MAS 

Počet 
schválených 
projektov na 
úrovni PPA 

Objem 
schválených 
finančných 

prostriedkov 
v rámci 

opatrenia na 
PPA 

3.4.1 2 

25 
Ostatné 

prijaté aņ 
v roku 2011 

25 

10 
* ostatné 
zatiaľ bez 
podpisu 
zmluvy 

145 597,99 

3.4.2 3 

10 
Ostatné 

prijaté aņ 
v roku 2011 

10 

4 
* ostatné 
zatiaľ bez 
podpisu 
zmluvy 

43 522,91 

3.2.B 2 

1 
Ostatné 

prijaté aņ 
v roku 2011 

1 

0 
* zatiaľ bez 

podpisu 
zmluvy 

 

3.3 2 

1 
Ostatné 

prijaté aņ 
v roku 2011 

1 
Ostatné 

hodnotené aņ 
v roku 2011 

1 
* ostatné 
zatiaľ bez 
podpisu 
zmluvy 

41 620,00 
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3.2 A 1 

0 
vńetky prijaté 

aņ v roku 
2011 

0 
hodnotené aņ 
v roku 2011 

0  

3.1 1 

 

0 

 

 

0 0  

Počet projektov podporených z ostatných operačných programov (EÚ fondy) alebo iných verejných 

zdrojov napr. Nórsky finančný mechanizmus, 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. 

Názov finančného zdroja Počet projektov 
Objem finančných 

prostriedkov 

 Nerelevantné vzhľadom k tomu, ţe ţiadne 
projekty mimo moţnosti financovania z PRV 
neboli zahrnuté v našej ISRÚ 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

4. CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY 

Počet muţov a ţien – členov orgánoch MAS.  
  Najvyšší orgán (uveďte názov): VALNÉ ZHROMAŢDENIE 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muţi 0 9 30 

Ţeny 0 15 13 

Spolu 
0 
 24 43 

Výkonný orgán (uveďte názov): SPRÁVNA RADA 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muţi 0 1 3 

Ţeny 0 2 1 
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Spolu 0 3 4 

Výberová komisia 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muţi 0 10 23 

Ţeny 0 16 5 

Spolu 0 26 28 

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

Výdavky z osi 4 PRV 72 244,38 

Ostatné verejné výdavky          0,00 

Súkromné zdroje 29 220,86  

5. VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 

Počet realizovaných projektov spolupráce rozdelených podľa typu projektu spolupráce, objemu 

verejných výdavkov schválených na projekt, počtu partnerov a realizovaných činností k 31.12. daného 

roku. 

typ projektu 
spolupráce 

objem verejných 
výdavkov 

počet partnerov realizované činnosti 

 Národná 

 Nadnárodná 

 

0 0 

 spoločný marketing Leaderovských   
     skupín v rôznych regiónoch  

 ochrana spoločného kultúrneho   
     bohatstva 

 budovanie kapacít: výmena skúseností,   
     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
. 

V ńtruktúre pôsobenia MAS nenastali zmeny vo forme vystúpenia, či vstúpenia samospráv. Jedna municipalita 

z okresu Levoča, konkrétne Vyńný Slavkov poņiadala síce o vstúpenie do MAS LEV i  tento nárok bol 

prejednávaný na nańom VZ, avńak v zmysle zmluvy o NFP s PPA nebolo moņné zatiaľ vykonať takúto zmenu. 

V článku VII bodu 14. sa uvádza, ņe v prípade zmeny pôsobnosti územia MAS sa môņe tento krok vykonať 

formou aktualizácie, ale iba raz do roka a najskôr 2 roky po podpise zmluvy. Tá bola signifikovaná novembrom 

2009 a preto uvedená obec bude môcť byť prijatá za právoplatného člena aņ koncom roku 2011. 

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 tieņ 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 
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ukazovateľov, tieņ Formuláre monitoringu pre opatrenia 3.4.1, 3.4.2. 

 

Kancelária MAS má tieņ v pláne vykonávať monitorovacie aktivity v teréne, pričom v roku 2010 sme vykonali 

zopár návńtev v obciach, aby sme zhodnotili stav a moņnosti implementácie projektov a poskytli poradenstvo. 

 

Pre monitorovanie bol stanovený systém: 

1) formálny  

Obsahom formálneho monitoringu je kontrola obsahovej (aj časovej) a finančnej zhody predloņenej 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 ďalńí 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 slúņi danej cieľovej 

skupine, ako aj napĺňanie očakávaní daného projektu (uvedených v ŅoNFP, bod 5.). 

Ďalej sa bude sústrediť na technické rieńenie projektu (či je v súlade s predloņenou technickou dokumentáciou) 

a na ņelaný prínos (uvedené v ŅoNFP, bod 6.). 

Monitorujúci má oprávnenie nahliadnuť do účtovníctva organizácie a zistiť tak dodrņiavanie 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 navńtevujú miesto realizácie kaņdého 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. 
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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. 

MAS LEV si v ISRÚ nestanovila konkrétny postup sebahodnotenia, avńak kancelária spisuje uskutočnené 

aktivity, výsledky, analyzuje ich, sleduje monitorovacie ukazovatele, na základe ktorých vyhodnocuje svoju 

prácu.  

Zároveň v letných mesiacoch kancelária MAS v rámci predbeţného monitoringu navńtívila vńetky obce 

územia, aby mala čo najlepńí obraz o tom, na aké projekty by sa mali orientovať samosprávy na základe ich 

zistenej východiskovej pozície, pretoņe tá sa výrazne zmenila od roku plánovania integrovanej stratégie. Ņiadne 

organizácie nepredpokladali finančnú krízu, ktorá mala  veľký dosah i na rozpočty obcí. Vo väčńine im neboli 

vyplatené finančné čiastky, ktoré by pokryli aspoň prevádzkové náklady. Nańe najmenńie obce sa dostali do 

dlhov, viacerí starostovia sa museli zriecť aj svojej mzdy, to vńetko v konečnom dôsledku ovplyvňuje schopnosť 

refundovať potenciálne projekty. K týmto dôvodom sa pridali aj ďalńie príčiny, ktoré nám zmenili situáciu 

v municipalitách, napr. záplavy, nedorieńenie pozemkového vlastníctva v zmysle plánov, rieńenie zelene 

prostredníctvom financií od Diaľničnej spoločnosti a pod. Preto ad hoc monitoring v regióne sme povaņovali za 

nutný a prínos bol zrejmý pre vńetkých dotknutých, zároveň sme vyuņili príleņitosť a fotografovaním sme si 

urobili aktuálnu obrazovú databázu z obcí. 

Prehľad navńtívených obcí: 

1. Brutovce, Oľńavica, Vyńné Repańe (02.08.2011) 

2. Uloņa, Pavľany, Torysky, Niņné Repańe (03.08.2011) 

3. Doľany, Domaňovce, Pongrácovce, Ordzovany, Studenec, Harakovce, Dúbrava (04.08.2011) 

4. Dlhé Stráņe, Dravce, Bukovinka, Nemeńany, Bugľovce, Beharovce (05.08.2011) 

5. Korytné, Poľnaovce, Spińské Podhradie, Katúň, Jablonov (06.08.2011) 

6. Spińský Ńtvrtok, Kurimany (12.08.2011) 

7. Domaňovce, Klčov, Granč – Petrovce, Oľńavica, Dlhé Stráņe, Levoča (18.08.2011) 

 

Za dôleņité v hodnotení MAS povaņujeme tieņ náń ústretový krok k programu SPU Nitra, v rámci ktorého sme uņ 

druhý rok v MAS LEV hostili zahraničných ńtudentov za účelom ich evaluácie nańej Integrovanej stratégie 

rozvoja územia i jej implementácie. Bolo nám poteńením získať ich pohľad na náń nastavený systém. V auguste 

2010 sa nańe hosťovanie ukončilo záverečnou konferenciou, kde boli vńetkými ńtudentmi prednesené analýzy 

i hodnotenie navńtívených MASiek a boli sme príjemne prekvapení, keď výsledky náńho zdruņenia boli vysoko 

pozitívne ocenené po stránke „naplánovaného, aj realizovaného“. Samozrejme nańli sa i nedostatky, ale 

budeme sa snaņiť ich odstrániť, aby sme sa čo najlepńie priblíņili ku najvyńńej kvalite.  

Uveďte a popíšte zapojenie ţien, mladých ľudí do 35 rokov a marginalizovaných skupín obyvateľstva do 

implementácie ISRÚ/projektov. 

V zdruņení nemáme núdzu o zapojenie sa mladých do iniciatív a pri implementácii projektov máme 

zainteresovanú ńirokú ńkálu obyvateľov v rôznej vekovej ńtruktúre. Môņeme povedať, ņe z mladých je zapojená 

veková skupina nad 25 rokov a v porovnaní s kategóriou nad 50 je účasť rovnomerná.    

Čo sa týka implementácie projektov, na realizáciu sa odhodlali  nielen muņi, ale samozrejme i  ņeny, skrz 

ńtatutárneho postavenia v organizáciách ako aplikantov. V zastúpení ņiadateľov máme tieņ mladých ľudí do 35 

rokov. Prezencia uvedených skupín je vyrovnaná. Jedinými, ktorí  sa  do implementácie nezapájajú  sú 
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marginalizované skupiny, ktoré záujem nemajú a zhodnotením  situácie môņeme povedať, ņe i program Leader 

na národnej úrovni je nastavený tak, ņe pokiaľ by neńlo o ńtatutára ņiadajúcej organizácie, tak priestor na 

zapojenie sa do realizácie pre nich  nie je.  

Uveďte a popíšte aké prostriedky v rámci publicity a propagácie ISRÚ ste v hodnotenom roku vyuţívali 

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 tzv. sieťovanie. 

publicita a propagácia ISRÚ 

Publicitu a propagáciu ISRÚ sme v zmysle 

naplánovaného vykonávali prostredníctvom viacerých  

nástrojov a zabezpečovala ju zväčńa nańa 

predsedkyňa MAS.  

V TV   Levoča bola uverejnená ńtúdiová beseda 

k téme Leader,  MAS  LEV  a jej implementácii. 

Niekoľko záznamov zo stretnutí MAS (1. MAS LEV 

hostila ČR MAS, 2. z hodnotenia projektov, 3. 

Z pracovného stretnutia MAS, 4. zo ńkolenia 

„Marketing“) bolo tieņ odvysielaných v TV Levoča, 

ktorá v danom čase mala zriadené satelitné vysielanie 

a spolupracovala s regionálnymi TV. 

Nápodobne  bol publikovaný článok predsedkyne MAS 

o implementácii  schváleného programu v levočskom 

mesačníku LIM 02/2010.   Ďalńím  krokom   vo veci 

publicity  bolo prezentovanie sa na VÚC,   na ktorých 

web stránku  bola pripravená a následne uverejnená aj  

prezentácia nańej MAS.  

Ďalńím veľmi účinným nástrojom je nańa webová 

stránka www.maslev.sk, ktorú postupne dotvárame 

a máme na nej spracované vņdy aktuálne informácie. 

Väčńina nańich priaznivcov ju v území pozná 

a samozrejme členovia MAS ju aktívne vyuņívajú.  

 

Počas roku 2010 sme nezabudli aj na to, ņe v malých 

obciach ņijú ľudia bez internetu a satelitného príjmu, 

preto sme do kaņdej obce pripravili tlačenú aktuálnu 

informáciu o dianí v MAS, aby ich obecné/mestské 

úrady uverejnili na svojich verených nástenkách. 

Istou formou propagácie ISRÚ sú aj účasti na 

konferenciách v (Účasť na medzinárodnej konferencii 

Senec 01.- 02.12.2010, Prezentovanie MAS v Poľsku 

a pod.), kde zväčńa nańa predsedkyňa MAS má svoje 

http://www.maslev.sk/
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vstupy prostredníctvom prezentácii.  

Propagačnú činnosť MAS a ISRÚ sme uskutočnili aj 

prostredníctvom moņnosti zúčastniť sa na výstave 

Agrokomplex. 

Kancelária MAS zároveň pre účely propagácie 

pripravila 6 druhov propagačných materiálov, z toho 

jeden v anglickom jazyku a pouņila ich nielen na 

výstave agrokomplex, ale tieņ v českých MASkách pri 

osobnej návńteve, na ńkoleniach a ďalńích stretnutiach 

pri vznikajúcej spolupráci.   

publicita a propagácia výziev pre konečných 

prijímateľov – predkladateľov projektov   

Výzvy sú nańou MAS LEV uverejňované 

prostredníctvom viacerých nástrojov. 

V TV Levoča boli v počte 15 x odvysielané informácie 

o prebiehajúcich výzvach na podávanie projektov a 4 x 

odvysielaná výzva na externých hodnotiteľov. 

Kaņdá výzva je zároveň uverejnená na nástenke MAS 

LEV, o.z., ktorá visí na verejne prístupnom mieste.  

Na stránke www.maslev.sk sú vņdy aktuálne 

uverejnené vńetky výzvy a informácie k nim. Pre výzvu 

č. 3 urobilo i mesto prístupový krok a učinilo na svojej 

stránke www.levoca.sk prelink s nańou. 

 

Okrem toho máme zauņívaný systém zasielania výziev 

mailom na nańu databázu vńetkých členov MAS, 

organizácií, PO, FO, aktérov, obcí apod. 

 

publicita a propagácia výsledkov implementácie 

ISRU 

V roku  2010  sme výsledky implementácie publikovali 

na www.maslev.sk. Pritom sme ich priebeņne 

poskytovali na vńetkých zorganizovaných formálnych 

podujatiach MAS LEV: 

 

- Osobné stretnutia v obciach s pracovníkmi 

kancelárie MAS júl – august 2010 

- Zasadnutie Správnej rady 21.01.2010 

- Zasadnutie Správnej rady 05.03.2010  

- 5. Zasadnutie VZ  12.3. 2010 

- Zasadnutie Správnej rady 09.04.2010  

- Zasadnutie Správnej rady 10.06.2010  

- Zasadnutie Správnej rady 16.08.2010  

- 6. Zasadnutie VZ   28.9.2010    

http://www.maslev.sk/
http://www.levoca.sk/
http://www.maslev.sk/
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- Zasadnutie Správnej rady 06.12.2010 

- V spolupráci s CPK Levoča - ńkolenie pre 

starostov k napĺňaniu ich PHSR a jednanie 

ohľadom moņných projektov spolupráce 

10.12.2010 

- Zasadnutie Správnej rady 16.12.2010   

- 8. Zasadnutie VZ 16.12.2010 

- Zasadnutie Monitorovacieho výboru a Revíznej 

komisie 22.12.2010 

sieťovanie 

Sieťovanie povaņuje nańa MAS za veľmi dôleņité, 

pričom ho zväčńa zabezpečuje manaņér MAS. V roku 

2009 sme vykonali viaceré aktivity sieťovania a preto 

sme na neho nadväzovali rokom 2010 niekoľkými 

krokmi. Vymenujeme ich stručne v bodoch: 

 

- Spolupráca s FEŃRR SPU pri hodnotení kvality 

nańej ISRÚ zahraničnými ńtudentmi zo 

Ńpanielska, USA, Ghany, Francúzska v dňoch  od 

16. 08.2010 do 20.08.2010 

- Vyvinuli sme novú  spoluprácu  s  francúzskou 

MAS pre témy podpora podnikania v 

oblasti poľnohospodárstva a rozvoj vidieka v 

mesiaci september 2010 

- V spolupráci s PO NSRV sme piatim aktérom 

regiónu MAS LEV umoņnili zúčastniť sa  odbornej 

exkurzie v MASkách v Poľsku a Estónsku od 

12.09. - 18.09.2010  

- Posunuli sme novo získané medzinárodné 

spolupráce pre MAS Ńafrán a to s francúzskou 

a poľskou MAS, október  2010 

- Prijali sme návńtevu z MAS Estónsko 

(Kinderanniku Koostöökogu) a zorganizovali pre 

ne bohatý program, odprezentovali sme pre nich 

nańu MAS i v teréne  a zabezpečili výmenu 

skúseností s niektorými členmi MAS pri 

implementácii ISRÚ, v dňoch od  24. – 26. 09. 

2010 

- Pripravili sme a zrealizovali odbornú exkurziu 

v ČR MASkách -  Stráņnicko, Rymařovsko, Poodří 

a Opavsko, na ktorý sme pozvali aj MAS Ńafrán, 

aby sme spoločne získali čo najviac skúseností 
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z ČR november 2010 

iné 

Ďalńie aktivity smerujúce k rozvoju spolupráce, 

výmene skúseností a získaniu ďalńích zdrojov na 

financovanie iniciatív sme začali aj tým, ņe sme sa 

pokúsili zapojiť do týchto projektov: 

- MAS LEV, o.z. ako  iniciátor a spracovateľ 

projektu v rámci programu „Učiace sa partnerstvá“ 

2010 (spolupráca s MAS z Českej republiky, 

Estónska, Poľska)                                                                                                                

- Spolupráca s SPU Nitra na projekte v rámci 

programu SEE 2010 (spolupracujúce MAS: 

Bulharsko, Grécko (2), SPU Nitra, Bosna a 

Hercegovina, Čierna Hora)         

- Spolupráca s poľskou MAS  STOWARZYSZENIE 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BESKID 

GORLICKI” na projekte „Polsko – słowackie 

spotkania Liderów” (september 2010)  

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

Problémy, ktoré sa zatiaľ v MAS pri implementácii vyskytli, boli skôr charakteru operatívneho a boli vyrieńené po 

analýze, zhodnotení situácie a návrhu opatrení tímom MAS LEV. Vńetky iné nezrovnalosti, ktoré sú 

v kompetencii RO sa zároveň snaņíme odkonzultovať s pracovníkmi PPA a na oboch stranách dochádza 

k dobrej komunikácii a spolupráci.   

Strategickým problémom pre MAS je vńak nízka flexibilita vyuņívania moņností programu z dôvodu nastaveného 

systému aktualizácií, predlņovania termínov rieńenia zmlúv a platieb, zároveň vysoko limitujúce podmienky pre 

ņiadateľov, i náročná administrácia spôsobujú vytrácanie filozofie Leadra, ktorú sme prihotovili aplikovať do 

ņivota regiónu. 

Vaše odporúčania a postrehy pre Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru 

V procese implementácie je prirodzené, ņe nastávajú situácie, ktoré je nutné buď vysvetliť, vydiskutovať, 

odkonzultovať, či rieńiť na zúčastnených stranách. Spolupráca s konkrétnymi pracovníkmi PPA je zatiaľ 

vyhovujúca a sme radi, ņe snaha vyjsť v ústrety tu existuje, preto ak budeme pokračovať v obdobných 

negociáciách, bude to pre nás prínosné snáď na oboch stranách. 

Treba vńak podotknúť fakt, ņe sa často cítime „v úzkych“, pretoņe nám v procese nastávajú neočakávané 

situácie. V tejto súvislosti je moņné spomenúť ako príklad nańu zmluvu, ktorá obsahuje body potrebné na 

zaktualizovanie v zmysle nových usmernení. Dodatok k zmluve vńak nie je rieńený a my postupujeme v rámci 

zmluvy podľa predońlého, či pôvodného. Konkrétnou deklaráciou je napríklad článok VII bodu 14. zmluvy, kde 

sa uvádza, ņe v prípade zmeny pôsobnosti územia MAS sa môņe tento krok vykonať formou aktualizácie, ale 

iba raz do roka a najskôr 2 roky po podpise zmluvy (v novom usmernení je uvedené po 1 roku). To ovplyvnilo aj 

náńho záujemcu o vstúpenie do MAS LEV Vyńný Slavkov, ktorý môņe od nás dostať záväznú odpoveď aņ 
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novembrom roku 2011 a teda je podľa nańich informácií odradený participovať. 

Ďalńou bariérou je pre nás časté aktualizovanie usmernenia osi 4 (v príprave je ôsme), ktoré musíme za kaņdým 

zapracovať do ISRÚ dodatkom, ktorý by mal pre nás byť záväzným. S tým súvisia aj časté aktualizácie výziev 

a ďalńie nadväzujúce procesy (neplánované zasadnutia Správnej rady, Valného zhromaņdenia a pod.) a zmeny. 

Okrem toho sa máme riadiť zaktualizovanými dodatkami, ktoré ani nevieme, či sú platné, keďņe ich nemáme 

potvrdené z PPA.  

My sa stotoņňujeme s potrebou aktualizácie podmienok v zmysle nových skutočností, ktoré časom nastávajú, 

avńak navrhujeme nastaviť menej komplikovaný systém ich zapracovania do implementácie, aj kvôli časovej 

náročnosti odkontrolovania pre samotných pracovníkov PPA.  

My predsa i napriek tomu, ņe nemáme potvrdenú správnosť dodatkov, pracujeme a musíme sa riadiť vņdy 

aktuálnymi kritériami a usmerneniami pre os 4 Leader PRV 2007- 2013, príručkou PRV 2007 - 2013. Zároveň 

sme naučení kaņdú zmenu a oznam PPA uverejniť a prostredníctvom mailov zaslať členom MAS i  ďalńím 

evidovaným záujemcom.  

Nańa práca v území je aktívna, máme 31 samospráv, ďalńích 36 členov, mnoho uchádzačov o spoluprácu 

z územia i mimo neho, veľa potenciálnych ņiadateľov, s ktorými často konzultujeme, oslovujeme ďalńie inńtitúcie 

a jednotlivcov, pripravujeme zaujímavé stretnutia, lákame k nám zahraničné MAS, prostredníctvom čoho sa 

prezentujeme, predkladáme v území vzor potrebných postupov pre dosiahnutie cieľov a  zatraktívnenie náńho 

LEVieho regiónu. Naďalej sa snaņíme robiť „Leadrovské“ aktivity,  smerujeme k budovaniu ľudských kapacít, 

animácii územia, preto tento interaktívny prístup zaberá mnoho času i úsilia.  

Je pre nás vńak aj napriek vyńńie uvedeným skutočnostiam, administratívnym nárokom, meniacim sa 

podmienkam, poctou pracovať v danom programe.  
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6. POVINNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE PRE OPATRENIA OSI 4 LEADER VYPLÝVAJÚCE Z PRV   
     SR  2007- 2013 

Kód 
opatrenia 

Opatrenie Ukazovateľ 
Výsledok za 

rok 2010  

 
413 

 

 
Implementácia 

Integrovaných stratégií 
rozvoja územia 

 

veľkosť MAS v km
2
 327,91 

počet obyvateľov v podporenej MAS 31 419 

počet projektov financovaných MAS 
 
15 

počet podporených beneficientov 15 

počet obcí podporeného územia 31 

421 
Vykonávanie projektov 

spolupráce 

počet podporených projektov spolupráce 0 

počet spolupracujúcich MAS 0 

hrubý počet vytvorených pracovných miest 0 

 
431 

Chod miestnej akčnej 
skupiny 

počet podporených aktivít 18 

počet účastníkov, ktorí úspeńne dokončili 
tréningovú aktivitu 

192 
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7. 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 

58 
6 938,32  (EPFRV + SR) 

5 550,656 EPFRV 
6 938,32 

3. Vzdelávanie zamestnancov a členov MAS 17 
7 200,96  (EPFRV + SR) 

5 760,768  EPFRV 
7 200,96 

4. Propagačné podujatia 1 
1 746,68  (EPFRV + SR) 

1 397,344 EPFRV 
1 746,68 

5. Iné 0 0 0 

 
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 30 0 27 57 
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2. Získavanie  a rozvoj zručností 
potrebných na spracovanie a 
implementáciu ISRÚ 

0 80 0 85 165 

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 v roku 2010

1 
 

 
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 

činnostiam 
(311) 

 

Počet prijímateľov podpory (počet) 
Výstup 

 

 
0 

Celkový objem investícií (v EUR)
5
 

 
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)
5
 

 
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 úspeńne absolvovali a 
ukončili vzdelávaciu aktivitu 

Výsledok 0 

Základné sluţby pre vidiecke obyvateľstvo 
(321) 

 
 

Počet podporených obcí Výstup 0 

Celkový objem investícií (v EUR)
5 

 Výstup 0 
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Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktorí majú 
prospech z realizovaného projektu 

Výsledok 0 

Rast pouņívania internetu na vidieku Výsledok 0 

 
 

Obnova a rozvoj obcí 
(322) 

 

Počet podporených obcí Výstup 0 

Celkový objem investícií (v EUR)
5 

 Výstup 0 

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

Výsledok 0 

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

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

 

Hodnota 
ukazovateľa 
v roku 2010 

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% 
18,41  % cca 8,5% 

ŃÚ SR, Ńtatistiky 
ÚPSVaR PP 1 x ročne 

Pravidelné trņby 
z cestovného ruchu 601 075 € 

502 031€ 
(v roku 2008 to bolo 

659 397€) 

cca 1 327  757 
€ 

ŃÚ SR, vlastné 
ńtatistiky vedené 
MAS 

1 x ročne 

Počet návńtevníkov 
regiónu 

15 100 

Počet návńtevníkov             
uņ ŃÚ úrad  

nevedie,  
28 387 (počet 
prenocovaní) 

cca 33 194 

ŃÚ SR, vlastné 
ńtatistiky vedené 
MAS  
poskytovateľmi 
sluņieb 

1 x ročne 

Špecifický cieľ 1: 

Zabezpečiť rozvoj 
ľudských zdrojov 
a zamestnanosti v 
území 
prostredníctvom 
osvety, výchovy, 
informovanosti 

Počet kvalifikovaných 
manaņérov pôsobiacich 
v riadení vidieckeho 
cestovného ruchu územia 

2 4 cca 12 

Monitorovacie 
správy, údaje obcí a 
MAS 

1 x ročne 

Počet nových 
poskytovateľov 
sekundárnych 
a doplnkových sluņieb 

0 4 cca 20 

Ńtatistiky obcí, ŃÚ 
SR, vlastné ńtatistiky 
MAS , monitorovacie 
správy 

1 x ročne 
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 vzdelávania v oblasti 
vidieckeho CR 

v cestovnom ruchu 

Počet voľno - časových 
projektov a programov pre 
turistov 

0 5 cca 30 

Ńtatistiky obcí, ŃÚ 
SR, vlastné ńtatistiky 
MAS , monitorovacie 
správy 

1 x ročne 

Počet účastníkov 
projektov ďalńieho 
vzdelávania  

0 119 cca 1250 

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

1 x ročne 

Počet nanovo 
zaktivizovaných 
a oņivených občianskych 
zdruņení a MVO 

0 2 6 

Evidencia MAS, 
počet podporených 
projektov a aktivít 

1 x ročne 

Počet novovzniknutých 
občianskych zdruņení 
a neziskových organizácií 
v CR 

0 2 cca 2 

Ńtatistiky okresu, 
ńtatistika MAS  a 
obcí  

1 x ročne 

Špecifický cieľ 2: 
 

Počet návńtevníkov 
regiónu 

15 100 

Počet návńtevníkov             
uņ ŃÚ úrad  

nevedie,  
28 387 (počet 
prenocovaní) 

cca 33 194 

 
ŃÚ SR 

1 x ročne 

Počet účastí samospráv 
regiónu na veľtrhoch CR  

3 ročne 6 cca 5 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 2 cca 5 TIK 

Evidencia 
organizácií na 
úradoch, evidencia 
MAS 

1 x ročne 
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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 

 
Priebeņne 

Ńpecifický cieľ 3:  
Multifunkčným 
prístupom 
k poľnohospodárstvu 
zabezpečiť optimálne 
vyuņitie podmienok 
pre rozvoj vidieckeho 
turizmu 
a agroturizmu, zvýńiť 
tak moņnosti pre 
zamestnanie 

Počet poskytovateľov 
sluņieb agroturizmu 2 2 cca 6 

ŃÚ SR, údaje 
vedené na obciach ,  
evidencia MAS 

1 x ročne 

% -ny podiel vyuņívania 
tradičných remesiel na 
celkovej PĽH produkcii 

10% 10% cca 35% 

Evidencia obcí, MAS 

1 x ročne 

Počet novovytvorených 
pracovných  miest 0 0 cca 14 

ŃÚ SR, evidencia 
príjemcov podpory 1 x ročne 

Objem predaja výsledkov 
výroby tradičných 
remesiel 

x X cca 31 000 € 

Poskytovatelia 
sluņieb, údaje od 
obcí, vlastné 
ńtatistiky 

1 x ročne 

Ńpecifický cieľ 4: 
Podporiť rozńírenie 
spektra ponúkaných 
sluņieb pre potreby 
vidieckeho 
cestovného ruchu 
iniciovaním nízko - 
kapacitného 
ubytovania  na 
súkromí 

Počet nových 
doplnkových sluņieb 
k nízko - kapacitnému 
ubytovaniu 

0 4  v príprave cca 16 

Ńtatistiky obcí, 
evidencia MAS, 
údaje od 
poskytovateľov 
sluņieb  

1 x ročne 

Počet nových domov 
poskytujúcich nízko - 
kapacitné ubytovanie 0 4  v  príprave 6 

Evidencia 
podporených 
ņiadateľov  

 
Priebeņne 

Ńpecifický cieľ 5: 
Upevniť a rozńíriť 
moņnosti spolupráce 
s partnerskými MAS 
a prostredníctvom 
spoločného 
plánovania 
a spolupráce 
vzájomne rieńiť 
problémy regiónov 

Miera vyuņitia poznatkov 
z partnerskej spolupráce 
v riadení rozvoja vidieka 

0% 40% cca 35% 

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

Priebeņne 

Počet projektov 
spolupráce s ostatnými 
MAS 

0 

0  cez  moņnosť  
výzvy    na   Projekty 

spolupráce 
4 na neformálnej 

cca 4 

Evidencia a zápisy 
MAS, vyhodnotenie 
stretnutí 

Priebeņne 
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rieńiť problémy 
regiónov 

báze                   

Ńpecifický 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 x  ročne 

Počet spolupracujúcich 
podnikateľských subjektov 
v CR v jednom zdruņení 

15 15 23 

Ńtatistika MsÚ LE, 
evidencia MAS, 
evidencia zdruņenia, 
členské prihláńky 

1 x  ročne 

Ńpecifický cieľ 7: 
Udrņať čo najviac 
obyvateľov na 
vidieku 
zabezpečením lepńej 
kvality základných 
sluņieb 

Migračné saldo 

19 

19 k 2006 
1 k 2007 

  33  k 2008  
- 25* k roku 2009 

cca 9 

ŃÚ SR 

1 x  ročne 

Počet nových / 
zlepńených sluņieb pre 
obyvateľov 

0 
3 úplne 

zrealizované/ostatné  
vo fáze príprav 

cca 62 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí, 
monitorovacie 
správy MAS 

1 x  ročne 

Ńpecifický cieľ 8: 
Zlepńiť stav 
obecného majetku 
a vidieckej 
infrańtruktúr, 
zachovať miestnu 
identitu a kultúrnu 
kontinuitu a zvýńiť 
tak atraktívnosť obcí 
celého územia 
regiónu 

Počet koordinovaných 
aktivít vedúcich 
k zvýńeniu atraktivity 
vidieka  

0 3 cca 31 

Evidencia MAS, 
údaje obecných 
úradov, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia  priebeņne 

Opatrenie 1.1: 

Počet informačných 
a vzdelávacích  
programov  

0 2 cca 6 ročne 

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

1 x  ročne 
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Počet rôznorodých tém 
informačno – 
vzdelávacích programov 

0 8 cca 10 

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

Priebeņne 
 

Počet ńkolení na tému 
partnerstvo vo vidieckom 
priestore 

2 ročne 

1  
realizácia projektu 
od september 2010 

 

cca 4 ročne 

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

Priebeņne 
 

Počet účastníkov ńkolení, 
seminárov a ostatných 
informačných programov 
spolu 

0 
23 (CPK pre MAS) 

 
96 (CPK cez MAS) 

cca 1500 / 
programové 

obdobie 

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

Priebeņne 
 

Opatrenie 1.2: 
 

Existencia funkčnej 
webovej stránky regiónu 
s priebeņnou 
aktualizáciou 

0 1 cca 1 

Link na web stránku, 
evidencia MAS, 
monitorovacia 
správa 

Priebeņne 
 



 24 

Počet komplexných 
produktov turizmu 

0 
0 
- sú 
v príprave 

cca 4 

Propagačné 
materiály, evidencia 
MAS, evidencia 
prepojených 
poskytovateľov 

Priebeņne 
 

Počet poskytnutých 
propagačných materiálov 

800 3450 cca 76 000 

Evidencia MAS, 
zoznam organizácií 
propagujúcich 
materiály MAS  

Priebeņne 
 

Počet účastí samospráv 
regiónu na veľtrhoch CR  

3 ročne 6 cca 5 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 
ńportového a kultúrneho 
charakteru 

0 1 cca 3 

Evidencia MAS, 
evidencia 
poskytovateľov, 
ńtatistické údaje  

1x ročne 
 

Opatrenie 2.1: 

Zvýńenie počtu 
fungujúcich dielní 
tradičných remesiel 

3 3 cca 6 

Evidencia MAS, 
údaje obcí Priebeņne 

 

Zvýńenie počtu objektov 
ponúkajúcich sluņby 
agroturizmu a vidieckej 
turistiky 

2 2 6 

Evidencia MAS, 
údaje obcí 

1 x ročne 

Počet poľnohospodárov 
hospodáriacich 
alternatívnym 
spôsobom 

0 0 4 

Evidencia MAS, 
údaje obcí Priebeņne 

    

Počet    vytvorených 
a zrekonńtruovaných 
hospodárskych dvorov 
a fariem pre účely 
agroturistiky   

0 0 6 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 

Priebeņne 
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Zvýńenie  tradičných 
jarmokov, festivalov 
a slávností                                                                       

4 8 20 Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 

Priebeņne 
 

Opatrenie 2.2 
 

Počet novovybudovaných 
a zrekonńtruovaných 
ńportových zariadení 

0 1 6 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 x ročne 

Počet novovybudovaných 
a zrekonńtruovaných 
rekreačných zariadení 

0 0 2 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 x ročne  

Počet lôņok v ubytovacích 
zariadeniach 

1590 1590 1640 

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 14* viď príloha 16 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
Priebeņne 

Počet spolupracujúcich 
MAS 

2 10* viď príloha 4 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia, 
zmluvy 

 
 
Priebeņne 

Opatrenie 3.2 Počet členov MAS 

76 67  82 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia, 
prihláńky 

 
 
1 x ročne  

Počet podporených 
projektov 

0 

15 zazmluvnených                
s PPA 

 
21 schválených 

ņiadostí  na úrovni 
MAS (bez podpisu 

110 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy 

  
 
 
Priebeņne 
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s PPA zatiaľ) 

Opatrenie 4.1 Počet nových detských a 
ńportových ihrísk 

0 

2 
ostatné eńte 

nezrealizované 
k 31.12.2010 

15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
 Priebeņne 

Počet nových 
a zrekonńtruovaných 
amfiteátrov 0 0 6 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebeņne 

Počet priestorov 
vytvorených 
a zrekonńtruovaných pre 
spoločenské vyuņitie 

0 

0 
 

eńte nezrealizované 
k 31.12.2010 

20 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebeņne 

Počet podporených 
klubovní a voľno- 
časových priestorov 0 

0 
 

 eńte nezrealizované 
k 31.12.2010 

 

20 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebeņne 

Opatrenie 4.2 Počet zrekonńtruovaných 
autobusových  zastávok 

0 0 15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebeņne 

Plocha novo - upravených 
verejných plôch 

0 
0 

Eńte nezrealizované 
3100 m² 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebeņne 

Počet nových 
oddychových zón a 
parkov 0 

0 
Eńte nezrealizované 

10 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebeņne 
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Počet zrekonńtruovaných 
a vytvorených mostov a 
lávok 0 1 15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebeņne 

Počet obcí s  jednotnou 
úpravou prostredia a 
zelene 0 

0 
Eńte nezrealizované 

15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
Priebeņne 

*Ńtatistické údaje nie sú k dispozícii k 31.12.2010 
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10. ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

Ja, dolu podpísaný konečný prijímateľ (ńtatutárny zástupca), narodený dňa...........................  

v ........................................... čestne vyhlasujem, ņe: 

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

- Integrovaná stratégia rozvoja územia je realizovaná v zmysle schválenej ņiadosti 

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  moņných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia 

nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať 

o vńetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  

 

 

Meno a priezvisko konečného prijímateľa (ńtatutárneho zástupcu): ................................ 

 

Podpis  konečného prijímateľa (ńtatutárneho zástupcu) ..................................................... 

 

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

 

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

 

 

 

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

Bola predloņená 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:  
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Vysvetlivky 
1 

 V Správe o činnosti MAS musia byť vyplnené vńetky relevantné body, inak bude správa 
povaņovaná za nekompletnú. Uvádza sa prísluńný 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 ņiadateľovi pokrývajúcom územie 2 a viac okresov sa berie do úvahy údaj za okres   

    s najväčńou 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 = výńka oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt/projekty 

zo ŅoNFP.  
 


