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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ
2
 

Požadovaný údaj 

Pôvodný údaj 
zo schválenej  ISRÚ 

v rámci výzvy na 
opatrenie 4.1 a 4.3 

Údaj za rok 2014 
(údaje vyplniť   k 31.12. 

daného roku) 

Počet obyvateľov 31 071 31 227**** 

Rozloha v km
2
 327,91 391,63  

Hustota obyvateľstva na km
2
 94,60 79,74 

Počet obcí 31 31 

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 

Z toho mestá (vymenovať) 
Levoča, Spišské 
Podhradie 

Levoča, Spišské Podhradie 

Názov a počet obyvateľov najväčšej obce 14 716 (Levoča) 

Obec so štatútom mesta – 
Levoča: 14 528 
Obec bez štatútu mesta 
Spišský Štvrtok: 2 496 

Administratívne zaradenie – okres/y Levoča Levoča 

Administratívne zaradenie – kraj/e 
Prešovský 
samosprávny kraj 

Prešovský samosprávny 
kraj 

Počet a názov obcí zaradených do pólov rastu 

Počet: 5 Počet: 5 

Názov: Levoča, 
Spišský Štvrtok, 
Bijacovce, N. Repaše, 
Sp. Podhradie 

Názov: Levoča, Spišský 
Štvrtok, Bijacovce, N. 
Repaše, Sp. Podhradie 

Počet a názov obcí nezaradených do pólov rastu 

Počet: 26 Počet: 26 

Názov: Baldovce, 
Beharovce, Brutovce, 
Bugľovce, Dlhé Stráže, 
Dravce, Kurimany, 
Doľany, Domaňovce, 
Dúbrava, Granč - 
Petrovce, Harakovce, 

Názov: Baldovce, 
Beharovce, Brutovce, 
Bugľovce, Dlhé Stráže, 
Dravce, Kurimany, Doľany, 
Domaňovce, Dúbrava, 
Granč - Petrovce, 
Harakovce, V. Repaše,  
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V. Repaše,  Jablonov, 
Klčov, Lúčka, 
Nemešany, Oľšavica, 
Ordzovany, Pavľany, 
Poľanovce, 
Pongrácovce, 
Studenec, Torysky, 
Uloža, Korytné 

Jablonov, Klčov, Lúčka, 
Nemešany, Oľšavica, 
Ordzovany, Pavľany, 
Poľanovce, Pongrácovce, 
Studenec, Torysky, Uloža, 
Korytné 

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) 
 
 

Podľa metodiky do počtu 
2000 ob 
Levoča                 
(celookresný údaj): 36,61% 

(údaj riešeného územia 
bez obcí Sp. Hrhov 
a Vyšný Slávkov):  33,05 % 
 

Počet vstúpených obcí a ich názvy do MAS  
- Počet: 0 

- Názov:- 

Počet vystúpených obcí a ich názvy z MAS  
- Počet: 0 

- Názov:- 

Počet podnikateľských subjektov v obciach v rámci 
územia MAS 

2 698 (okres LE v r. 
2008)** 

 
 

 2 590 (údaj z r. 2008 – 
obce MAS LEV)*** 

 2 789 – okres LE 
k 31.12.2013 

 2 652* údaj 
k 31.12.2013 – za 
obce MAS LEV 

Počet novovzniknutých podnikateľských subjektov 
v obciach v rámci územia MAS po schválení MAS 

- 
Okres: 91 
MAS LEV: 62 

*stav počtu použitý  k 31.12.2013 keďže ŠÚ SR nemá aktuálnejšie informácie a obce nemajú presné počty, 
** bol použitý dostupný údaj v danej dobe za celý okres,*** upresnenie za obce MAS LEV z dostupných 
zdrojov ŠÚ, ****štatistika vedená a poskytnutá samosprávami 

 

 

2. RÓMSKE OSÍDLENIA V OBLASTI MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 

Požadovaný údaj 
Údaj za rok 2014 

(údaje vyplniť k 31.12. daného roku) 

Počet a názvy obcí s rómskym osídlením v území MAS 

13 obcí Behárovce, Bijacovce, Dlhé Stráže, Doľany, 

Dravce, Domaňovce, Jablonov, Klčov, Levoča, 
Ordzovany, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, 
Torysky  

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

 
5 881 (štatistika od obcí) 

% obyvateľov rómskej národnosti 18,83 % 

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 
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Uveďte dôvod prečo zástupcovia rómskej národnosti nie sú zastúpení v orgánoch MAS, resp. uveďte iné aktivity, 
projekty vykonávané zástupcami rómskej národnosti na území MAS, resp. v rámci ISRÚ (stručný popis max. 5 

riadkov) 
Zástupcovia rómskej národnosti sa nepodieľajú na činnosti orgánov MAS, pretože nemajú záujem o takýto typ spolupráce. 
Je to pre nich neatraktívna činnosť, ktorá si vyžaduje pravidelnosť, iniciatívnosť, poznanie a odmeny nie sú motivačné. 
Samotné projekty v MAS Rómovia doposiaľ tiež nevykonávali, avšak úžitok z nich majú, lebo niektorí sa zúčastnili na 
aktivitách projektov spolupráce, iní majú priamy osoh ako napr. detské ihrisko v Rómskej osade, či ďalšie investície, ktoré 
využívajú (autobusové zastávky, upravené priestranstvá, športové a detské ihriská, atď.).  

3. IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA – (ďalej len „ISRÚ“)  
(Tam, kde nie je uvedené inak, netýka sa len implementácie projektov zo zdrojov PRV SR 2007 – 2013, ale všetkých projektov 
a finančných zdrojov vrátane iných projektov (mimo ISRÚ) v rámci územia MAS) 
Celkový počet projektov realizovaných miestnymi partnerstvami v území MAS od 01.01. do 31.12. daného roku a 
objem verejných výdavkov týchto projektov (verejné výdavky zo zdrojov EÚ, ŠR, VÚC a iné verejné výdavky). Z toho 
uveďte počet a sumu v skutočných číslach za kalendárny rok integrovaných projektov/plánov. 

Realizované projekty Počet Suma v EUR 

MAS 
 
 
Envirofond, MK SR, ÚSPVaR a pod. 
 
Príloha č. 1 k Správe MAS 
 
 

50  
 
 
29 
 
 
 
 

603 408,89 € 
 
 
5 056 840 € 
 
 
 
 

Z toho integrované projekty/plány Počet  Suma v EUR 

 
 
 

  

I. Počet  vyhlásených výziev v rámci opatrení osi 3 PRV realizovaných prostredníctvom osi 4 LEADER 
implementovaných v rámci ISRÚ v danom roku a kumulatívne. 

 
OPATRENIE 

3.1 3.2 A 3.2 B 3.3 3.4.1 3.4.2 Spolu 

Počet vyhlásených výziev na úrovni MAS 

v rámci jednotlivých opatrení osi 3 
implementovaných prostredníctvom osi 4 
LEADER od 01.01. do  31.12. daného roku. 

0 1 1 0 0 0 2 

Počet vyhlásených výziev na úrovni MAS 

v rámci jednotlivých opatrení osi 3 
implementovaných prostredníctvom osi 4 
LEADER kumulatívne od začiatku 
implementácie ISRÚ po 31.12. daného roku 

2 4 7 7 8 10 38 

II. Počet schválených projektov a objem verejných výdavkov schválených na úrovni MAS a PPA v rámci opatrení 
osi 3 PRV realizovaných prostredníctvom osi 4 LEADER. implementovaných v rámci ISRÚ v danom roku a 
kumulatívne.  

A. Projekty, ktoré boli schválené na úrovni MAS (resp. zaslané na PPA) od 01.01. do 31.12. daného roku. Sumu 
uviesť v skutočných číslach. 

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 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 

1 27 731,99 34 664,99 

  
3.2  Podpora činností v oblasti cestovného 

ruchu – časť B 
1 34 414,40 43 018,00 

  
3.3  Vzdelávanie a informovanie 0 0 0 

 3.4.1 Základné služby pre vidiecke  
        obyvateľstvo 3 25995,69 32 494,62 

 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí  0 0 0 

Spolu 5 88142,09 110 177,61 

B. Projekty schválené na úrovni PPA od 01.01. do 31.12. daného roku. Sumu uviesť v skutočných  číslach. 

Opatrenie Počet projektov 

Objem verejných výdavkov 

EPFRV 
( 80 % ) 

Spolu 
EPFRV (80%) + štátny 

rozpočet SR (20 %) 

 3.1 Diverzifikácia smerom    
      k nepoľnohospodárskym činnostiam 0 0 0 

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

 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného 
ruchu – časť B 1 26 192,00 32 740,00 

 3.3  Vzdelávanie a informovanie 3 121 667,07 152 083,84 

 3.4.1 Základné služby pre vidiecke  
         obyvateľstvo 8 52 853,23 66 066,54 

 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí  7 80 095,19 100 118,99 

Spolu 19 280 807,49 351 009,37 

C. Projekty, ktoré boli schválené na úrovni MAS (resp. zaslané na PPA) kumulatívne od začiatku implementácie 
ISRÚ po 31.12. daného roku. Sumu uviesť v skutočných číslach. 

Opatrenie Počet projektov 

Objem verejných výdavkov 

EPFRV 
( 80 % ) 

Spolu 
EPFRV (80%) + štátny 

rozpočet SR (20 %) 

3.1  Diverzifikácia smerom 
       k nepoľnohospodárskym činnostiam 0 0,00 0,00 

3.2 Podpora činností v oblasti cestovného 
      ruchu – časť A 5 138 321,88 

172 902,35 

 

3.2  Podpora činností v oblasti cestovného 
ruchu – časť B 11 210 169,14 262 711,43 

3.3  Vzdelávanie a informovanie 12 449 899,87 562 374,84 

3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
         obyvateľstvo 84 825 446,58 1 031 808,22 

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 50 589 440,55 736 800,69 

Spolu 162 2 213 278,02 2 766 597,53 
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D. Projekty schválené na úrovni PPA kumulatívne od začiatku implementácie ISRÚ po 31.12. daného roku. Sumu 
uviesť v skutočných  číslach. 

Opatrenie Počet projektov 

Objem verejných výdavkov 

EPFRV 
( 80 % ) 

Spolu 
EPFRV (80%) + štátny 

rozpočet SR (20 %) 

 3.1 Diverzifikácia smerom    
      k nepoľnohospodárskym činnostiam 0 0,00 0,00 

 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného   
      ruchu – časť A 2 63 441,544 79 301,93 

 3.2  Podpora činností v oblasti cestovného 
ruchu – časť B 6 112 042,00 140 052,50 

 3.3  Vzdelávanie a informovanie 5 170 803,072 213 503,84 

 3.4.1 Základné služby pre vidiecke  
        obyvateľstvo 79 759 806,576 949 758,22 

 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 49 563 317,872 704 147,34 

Spolu 141 1 669 411,064 2 086 763,73 

III. Počet schválených inovatívnych projektov a objem verejných výdavkov schválených na úrovni PPA v rámci 
opatrení osi 3 PRV realizovaných prostredníctvom osi 4 LEADER od začiatku implementácie ISRÚ do 31.12. 
daného roku (kumulatívne) implementovaných v rámci ISRÚ (schválený projekt = projekt schválený PPA, t. z. je 
podpísaná zmluva o poskytnutí NFP s konečným prijímateľom - predkladateľom projektu). V prílohe pripojte 
zoznam názvov týchto projektov. 

Opatrenie Druh inovácie 

 
Počet 

projektov 
 

Objem verejných výdavkov 

EPFRV 
(80 %)  

Spolu 
EPFRV (80 %) + 

štátny rozpočet SR 
(20 %) 

3.1 Diverzifikácia 
smerom       
k nepoľnohospodárs
kym    činnostiam 

0 0 

 

0 0 

3.2 Podpora činností 
v oblasti cestovného 
ruchu – časť A 

-tradičné ubytovanie-vytvoriť historického 
„ducha“ ubytovania svojim klientom, aby sa 
dokázali vo svojich mysliach vrátiť do minulosti 
a zažiť atmosféru plynutia času - ubytovanie pod 
Sp. Hradom s Minifitness 

2 63 441,54 79 301,93 

3.2  Podpora 
činností 

v oblasti cestovného 
ruchu – časť B 

-vytvorenie interaktívneho mobilného turistického 
sprievodcu pre mobilné telefóny iPhone a 
Android (vybudovanie komunikačno – 
informačných technológií) 
-zriadenie free Wifi hotspotu pre informačné 
centrum s vyhliadkou poskytovania bezplatného 
pripojenia na internet pre turistov a návštevníkov 
info centra 
-vytvorenie vzorových modelov dovoleniek 
„šitých na mieru“ pre zahraničných ako aj 
tuzemských návštevníkov s možnosťou 
variabilných prvkov dovolenky (zmena jednej 
časti modelu – len ubytovanie, alebo len jedna 
animačná aktivita atď.) 
-tvorba systému analýz segmentu trhu 
a detegovanie ich potrieb s následným 
vytvorením a realizáciou 100% balíka služieb 
(výber ubytovania, stravovania a animačných 
aktivít, tvorba itineráru, rezervácia služieb, 
navigácia k miestu záujmu, predbežný výpočet 
ceny dovolenky...) realizáciou - tvorba virtuálnej 
prehliadky (VP) obcí regiónu MAS LEV 
a multimediálne o CD 

3 
61 240,00 

76 550,00 
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s 3D zobrazením prispieť k čo 
najlepšej propagácii regiónu 
-Tvorba grafického návrhu „hmotných“ 
propagačných materiálov dokumentujúcich 
atraktivity územia 
- Inovatívna propagácia nášho regiónu  

3.3 Vzdelávanie 
a informovanie - Nové metódy zapájania 

verejnosti, podpory rozvoja vidieka 
- Iniciácia činnosti záujmových združení 
- Nové formy informačných aktivít 

 
 
4 
 
 

137 507,072 171 883,84 

3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke  
obyvateľstvo 

Orientácia na lepšie podmienky aj programy pre 
mládež a starších obyvateľov, podnety pre ich 
vzájomnú spoluprácu i odovzdanie svojich 
skúseností, oživenie života v obci  a podnety pre 
vzájomné utuženie a spoločné rozvojové aktivity, 
podnety pre kultúrny a športový rozvoj mládeže, 
zvýšenie atraktivity života na dedine 

15 
135 334,39 

169 167,99 

3.4.2 Obnova 
a rozvoj dedín  

Zvýšenie atraktívnosti územia a vyzdvihnutie 
zaujímavosti obcí prostredníctvom opravy  
tradičných záujmových bodov, ktoré obyvatelia 
poznali dávnejšie v inom stave ako 
boli v súčasnosti. 

6 
99 681,64 

124 602,05 

Spolu 

(kumulatívne 

k 31.12.2014) 

 30 497 204,65 621 505,81 

- viď zoznam projektov v prílohe č. 2 

Počet schválených projektov  od 01.01. do 31.12. daného roku a kumulatívne od začiatku implementácie ISRÚ po 
31.12. daného roku, 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).   

Služba/činnosť 
 
 

 
Počet za daný rok 

 

 
Počet kumulatívne k 31.12.2014 

 

Počet subjektov 
z toho 

novovzniknutých 
subjektov 

Počet subjektov 
z toho novovzniknutých 

subjektov 

Stavebné, stolárske, 
konštrukčné práce, 
web stránka  apod. 
Príloha č. 3 

8 0 73 0 

Z toho služby – 
vzdelávanie, 
marketing a pod.  

4 0 8 0 

Počet schválených projektov od 01.01. do 31.12. daného roku a kumulatívne od začiatku implementácie ISRÚ po 
31.12. daného roku, 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).   

surovina/produkt 
 

Počet za daný rok 
 

Počet kumulatívne k 31.12.2014 

  

Detské ihriská/ drevo, 
kameninová drť 

0 2 

Úprava VP/ spišský travertín, 
kameninová drť, pieskovec, 
kameň) 

0 
0 

*viac ako 25% objemu výdavkov nepripadá na 
m. suroviny, viď Príloha č. 4 
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Počet schválených projektov zariadení miestnej infraštruktúry a ich rozdelenie podľa druhu na projekty týkajúce 
sa infraštruktúry od 01.01. do 31.12. daného roku.  

 (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,..) 

1 zastávka 

 

1 „námestie“ 

 

 1 rozhlas 

 

 

1 parkovacie plochy a 1 
verejné schody  

 

10,4 m
2
 

 

200,34 m
2 
+  

 

1 obec – 20 
reproduktorov 
s rozhlasovou 
ústredňou

 

 

213 m
2 + 

46,1447 m
2 

 

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

športové ihriská, kultúrne stánky, ...) 

Oddychové zóny, VP, parky 

 

 

 

 

KD a kluby 

 

 

 
1 Športovisko, 1 detské 
ihriská 

164 parkových 
samostatne stojacich 
lavičiek, 18 m zábradlie, 
128 samostatne stojace 
odpadkové koše, 10 ks 
bicyklový stojan, 1 
zvonica 
 
286 ks stoličiek, 150 ks 
konferenčných stoličiek, 
16 ks stand by stolov, 
140 stolov 

 

950,09 m
2
 

 

Počet priamo (realizáciou projektu) a nepriamo (napr. subdodávatelia projektu) vytvorených pracovných miest (trvalé 
a sezónne), ktoré vznikli/vzniknú vďaka realizácii projektu, schváleného v od 01.01. do 31.12. daného roku 
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 

  

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

     < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

„off farm“ (mimo poľnohospodárskych podnikov) 

Počet vytvorených 
miest celkom 

Z toho 
muži 

Veková kategória 
Z toho 
ženy 

Veková kategória 

  

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 

 

    < 25 

    ≥ 25 

     ≥50 
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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  od 01.01. do 31.12. daného roku. 

Názov finančného zdroja, názov projektu a dátum jeho 
schválenia 

Počet projektov 
Objem finančných 

prostriedkov v EUR celkom 

Nerelevantné, v ISRÚ nemáme plánované investovanie z iných 
finančných  zdrojov, avšak v prílohe Správy dokladáme zoznam 
realizovaných projektov v území, ktoré nám oznámili obce 
prostredníctvom dotazníka 

  

 
 

4. CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY 

Počet mužov a žien – členov orgánoch MAS 
 

  Najvyšší orgán (Valné zhromaždenie): 86 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muži 4 21 28 

Ženy 1 20 12 

Spolu 5 41 40 

Výkonný orgán (Správna rada): 7 

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muži 0 2 3 

Ženy 0 2 0 

Spolu 0 4 3 

Výberová komisia pre 13. kolo výziev (výzva č. 37/PRV/04 a 38/PRV/04) bola totožná tomto zložení:  

Vek < 25 ≥ 25 ≥50  

Muži 1 3 3 

Ženy 2 0 0 

Spolu 3 3 3 

Vložte potrebný počet tabuliek pre výberovú komisiu, aby boli uvedené všetky uskutočnené  výberové komisie v danom 
roku spolu s číslom výzvy 
 

Suma výdavkov v EUR na chod MAS od 01.01.  do 31.12. daného roku v rozdelení na:     

Výdavky z osi 4 PRV SR 2007 – 2013 
(suma, ktorá bola vyplatená od PPA) 

EPFRV 
(80 % ) 

Spolu 
EPFRV (80 %) + štátny rozpočet SR 

(20 %) 

21 734,81 27 168,51  

Ostatné verejné výdavky 0,00 
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Súkromné zdroje 35 460,95  

Zdroje od príslušnej VÚC 0,00 

Suma výdavkov v EUR na chod MAS kumulatívne od začiatku implementácie ISRÚ  do 31.12. daného roku 
v rozdelení na:     

Výdavky z osi 4 PRV SR 2007 – 2013 
(suma, ktorá bola vyplatená od PPA) 

EPFRV 
(80 % ) 

Spolu 
EPFRV (80 %) + štátny rozpočet SR 

(20 %) 

288 829,21 361 036,51 

Ostatné verejné výdavky 0,00 

Súkromné zdroje 149 603,06 

Zdroje od príslušnej VÚC 0,00 

 

5. VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE 

BOL PROJEKT SPOLUPRÁCE SÚČASŤOU ISRÚ PRI JEJ SCHVAĽOVANÍ V RÁMCI VÝZVY NA OPATRENIE 4.1 A 4.3? AK ÁNO, UVEĎTE JEHO 

NÁZOV A POČET PARTNEROV A O AKÝ TYP SPOLUPRÁCE IŠLO A ČI TEN PROJEKT PLÁNUJETE ZREALIZOVAŤ ALEBO UŽ JE VO FÁZE 

REALIZÁCIE. (stručný popis max. 5 riadkov) 

Projekty spolupráce máme zadefinované v prílohe č. 4 časť B k ISRÚ. Počas programového obdobia 2007 – 2013 sme 
požiadali o NFP a realizovali tieto projekty spolupráce:  

a) Zrealizovaný, ukončený nadnárodný projekt: Kde bolo tam, bolo...., Partner: 1 - MAS Rýmařovsko, o.p.s. Hlavným 
cieľom projektu spolupráce bolo „Stimulovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu  zvýšením atraktívnosti regiónu a 
oživením ľudového umenia s umocnením významu miestnej kultúry“. 

b) Zrealizovaný, ukončený národný projekt: Gastronomické vizitky Liptova a Spiša, Partner 1 – MAS Horný Liptov, 
Globálnym cieľom projektu bolo spoločne prispieť k zachovaniu tradícií, poukázať a zároveň opätovne zviditeľneniť 
pôvodné tradičné hodnoty v stravovaní, pritom motivovať miestnych obyvateľov, aby využívali tradičný potenciál 
v rozvoji gastronomických služieb v cestovnom ruchu. 

c) Zrealizovaný projekt v roku 2014 „Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti“. Hlavným cieľom projektu 
bolo “Oživiť spomienky na využívanie zdrojov, ktoré v minulosti mali svoje významné postavenie v rozvoji regiónu 
a súčasne zabezpečovali pre obyvateľov zdroj obživy. Zároveň stimulovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti regiónu a obnovenie i priblíženie ľudového umenia s dôrazom na tradičnú 
výrobu.” 

d) Zrealizovaný projekt v roku 2014 „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu“. Hlavným cieľom bolo „Propagovať 
a prezentovať tradičné remeslá prešovského regiónu s cieľom vytvorenia spoločných produktov a aktivít nielen pre 
domácich obyvateľov regiónu, ale aj pre turistov prichádzajúcich do územia. Podporovať tvorbu medziregionálnej 
spolupráce v rámci rozvoja vidieckeho cestovného ruchu (spoločné akcie a propagačné materiály). Spojenie kvalít 
dedičstva minulosti s novým rozvojom.“ 

e) Zrealizovaný projekt v roku 2014 s dovyúčtovaním v roku 2015 – „Mlieko a med pre naše zdravie“.  Hlavným cieľom 
projektu bolo „Získať prehľad o miestnych producentoch, výrobcoch zdravých potravín a poskytnúť širšie možnosti 
prezentácie ich produkcie, zručnosti a podporiť ich schopnosť uplatniť sa na trhu. 
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Počet realizovaných projektov spolupráce rozdelených podľa typu projektu spolupráce, objemu verejných 
výdavkov schválených na projekt v EUR, počtu partnerov a realizovaných činností od 01.01. do 31.12. daného 
roku. 

Typ projektu 
spolupráce 

Objem verejných výdavkov 
v EUR 

Počet partnerov Realizované činnosti 

EPFRV Spolu 

 Národná 

 

 

 

 

 

44 008,00 55 010,00 1 

 spoločný marketing LEADERovských   
     skupín v rôznych regiónoch  

 ochrana spoločného kultúrneho   
     bohatstva 

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

 Iné (uveďte) 

 

Nadnárodná 

 

79 680,00 99 600,00 
 

2 
 

 spoločný marketing LEADERovských   
     skupín v rôznych regiónoch  

 ochrana spoločného kultúrneho   
     bohatstva 

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

 Iné (uveďte) 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY  PROJEKTU NÁRODNEJ/NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE  (v prípade vyššieho 

počtu projektov nadnárodnej spolupráce vložte potrebný počet tabuliek) 

Koordinačná MAS/Koordinátor MAS Slovensko: Občianske združenie MAS LEV, o.z., Občianske združenie založené 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990Zb. o združovaní občanov, Slovenská republika    

Aktivity 

už zrealizované 

Aktivita 1: Mapovanie územia  MAS LEV a MAS Šafrán  

Aktivita 2: Spracovanie, príprava, návrhy a tlač - prezentačná publikácia 
Objavme klenoty LEVa a a jedinečnosti Šafránu  

Aktivita 3: Fašiangy 2014 (zodpovednosť OZ MAS LEV, o.z.)  

Aktivita 4:  Retrojurmark 2014 (zodpovednosť MAS Šafrán) 

Aktivita 5: Tvorba publikácie venovanej remeselníkom a zručným ľuďom z MAS 
LEV a MAS Šafrán 

Aktivita 6: Aktívne workshopy remesiel v MAS LEV  

Aktivita 7: Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne – kultúrno-spoločenské 
podujatie 

Aktivita 8: Turistický sprievod na mohylu (turistická aktivita)  

Suma: 51 668,15 € 

plánované  
(v prípade ak projekt 
ešte nie je ukončený) 

Projekt je ukončený! 

  

Suma: 0,00 € 

Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + 
neoprávnené výdavky) 

51 668,15 € 

Celková výška požadovaného NFP v rámci 
ŽoNFP 

55 010,00 € 

Dátum ukončenia realizácie projektu (mm/rrrr) 10/2014 

 Projektový partner 1: MAS Šafrán, Občianske združenie založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990Zb. o združovaní 

občanov, Slovenská republika  

Aktivity už zrealizované 

Všetky aktivity boli zrealizované s participáciou podľa projektu,  
 
Aktivita 1: Mapovanie územia  MAS LEV a MAS Šafrán  

Aktivita 2: Spracovanie, príprava, návrhy a tlač - prezentačná publikácia 
Objavme klenoty LEVa a a jedinečnosti Šafránu  
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Aktivita 3: Fašiangy 2014 (zodpovednosť OZ MAS LEV, o.z.)  

Aktivita 4:  Retrojurmark 2014 (zodpovednosť MAS Šafrán) 

Aktivita 5: Tvorba publikácie venovanej remeselníkom a zručným ľuďom z MAS 
LEV a MAS Šafrán 

Aktivita 6: Aktívne workshopy remesiel v MAS LEV  

Aktivita 7: Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne – kultúrno-spoločenské 
podujatie 

Aktivita 8: Turistický sprievod na mohylu (turistická aktivita)  

Suma: 3 958,09 € 

plánované  

(v prípade ak projekt 
ešte nie je ukončený) 

Projekt je ukončený! 

  

Suma: 0,00 € 

Výdavky projektu spolu  
(oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky) 

3 958,09 € 

Celková výška požadovaného NFP v rámci 
ŽoNFP 

5 000,00 € 

Dátum ukončenia realizácie projektu (mm/rrrr) 09/2014 

Celková suma výdavkov všetkých partnerov 
projektu spolupráce, t.z. suma výdavkov na 
celý projekt národnej spolupráce (oprávnené 

+ neoprávnené výdavky) 

55 626,24 € 
 
 

Z toho: 

partneri zo SR (EUR): 

 
Individuálne výdavky: 

 
38 053,50 € 

 
Koordinačné výdavky: 

0,00 € 

 
Spoločné výdavky: 

17 572,74 € 
 

zahraniční partneri 
(EUR): 

 
Individuálne výdavky: 

 

 
Koordinačné výdavky: 

 

 
Spoločné výdavky: 

 
 

 
Projekt nadnárodnej spolupráce  

Koordinačná MAS/Koordinátor MAS Slovensko: Občianske združenie založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 

83/1990Zb. o združovaní občanov 

Aktivity už zrealizované 

Návrat do poľnohospodárskej minulosti - spolupráca s aktérmi regiónu a 
spoločné zmapovanie situácie PĽH činnosti v území MAS LEV 

Exkurzia po PĽH družstvách, farmároch a samostatne hospodáriacich 
roľníkov v území MAS 

Zriadenie múzea v Spišskom Podhradí   

Spoločná propagačná akcia – Malý banícky deň – účasť v ČR  

Spoločná propagačná akcia - Malý sedliacky deň 

Slávnostné otvorenie múzea v Spišskom Podhradí 

Beseda k témam „Agroturizmus, rozvoj vidieka a využitie prírodného 
bohatstva 
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Publikácia: Zdroje Zeme pre rozvoj vidieka – návrat ku koreňom 

Propagačné predmety z prírodných materiálov  

Informačno - propagačné letáky  

Suma: 33 199,68 € 

plánované  
(v prípade ak projekt 
ešte nie je ukončený) 

 

  

Suma: 0,00 € 

Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + 

neoprávnené výdavky) 
33 199,68 € 

Celková výška požadovaného NFP v rámci 
ŽoNFP 

39 800,00 € 

Dátum ukončenia realizácie projektu (mm/rrrr) 10/2014 

 Projektový partner 1: MAS Rýmařovsko, o.p.s., Obecně prospěšná společnost, Česká republika  

Aktivity 

už zrealizované 

Banícke múzeum v prírode – náučná trasa (ČR) a infokamene 

Spoločná propagačná akcia – Malý banícky deň 

Spoločná propagačná akcia - Malý sedliacky deň – účasť v SR 

Beseda k témam „Agroturizmus, rozvoj vidieka a využitie prírodného 
bohatstva“ – účasť v SR 

Slávnostné otvorenie múzea v Spišskom Podhradí – účasť v SR 

Publikácia o histórii baníctva a geológii v Rýmařovsku 

Propagačné predmety: propagačné letáky, Propagačný obal na mobil pre 
deti, Propagačné svietidlo, Vytvorenie mapy s umiestnením geologických 
zaujímavostí Rýmařovska. 

Suma: 
1 930 856 Kč = 70 121,16 € 
 

plánované  
(v prípade ak projekt 
ešte nie je ukončený) 

 

  

Suma: 0,00 € 

Výdavky projektu spolu  
(oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky) 

1 930 856 Kč (priemerný ročný kurz 27,536 €) = 70 121,16 € 

Celková výška požadovaného NFP v rámci 
ŽoNFP 

1 600 380,00 Kč = 61 614,69 
(Priemerný ročný kurz v roku 2013 1 EUR = 25.974 Kč) 
 

Dátum ukončenia realizácie projektu (mm/rrrr) 12/2014 

Celková suma výdavkov všetkých partnerov 
projektu spolupráce, t.z. suma výdavkov na 
celý projekt nadnárodnej spolupráce 
(oprávnené + neoprávnené výdavky) 

 
 
103 320,84 € 

Z toho: partneri zo SR (EUR): 

 
Individuálne výdavky: 

20 154,89 € 
 

 0,00 € 



 14 

Koordinačné výdavky: 

 
Spoločné výdavky: 

 
13 044,79 € 
 

zahraniční partneri 
(EUR): 

 
Individuálne výdavky: 

1 629 390,00 Kč +76 828,00 Kč 
(neoprávnené)  = 61 963,18 € 

 
Koordinačné výdavky: 

128 600,00 Kč = 4 670,25 € 

 
Spoločné výdavky: 

96 038,00 Kč = 3 487,73 € 

 
Projekt nadnárodnej spolupráce  

Koordinačná MAS/Koordinátor MAS Slovensko: Občianske združenie MAS LEV, o.z., Občianske združenie založené 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990Zb. o združovaní občanov, Slovenská republika  

Aktivity 

už zrealizované 

Aktivita č.1: DEŇ MLIEKA - farmársko-bylinkársky deň na ekofarme  

 

Aktivita č. 2: WORKSHOP (poteší nielen telo, ale aj ducha): Med a mlieko – 
„... zázračný liek na neduhy“)  
a) Vyskúšaj si svoje zmysly (aktívny workshop) 
b) Súťaž „medovníkový domček“ 

Aktivita č. 3: DEŇ MEDU v Klčove – za účasti českých partnerov „Najlepší a 
najkvalitnejší med je ten, ktorý sa vyprodukuje doma.“ 

Aktivita č. 4: Festival vína a medu – VIA REGIA - 5. Ročník 

Aktivita č. 5: Zriadenie MÚZEA MEDU v obci Klčov    

Aktivita č. 6: Spoločný výstup projektu:  „Nájdi si svojho mliekara a včelára“ 
(publikácia) 

Aktivita č. 7: Slávnostné otvorenie múzea medu 

Aktivita č. 8: Exkurzia na vidiecke farmárske trhy v ČR 
 

Aktivita č. 10: Aktívny workshop „Ako zariadiť predaj z dvora“ (ČR) 
 

Suma: 58 424,91 € 

plánované  
(v prípade ak projekt 
ešte nie je ukončený) 

 

  

Suma: 0,00€ 

Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + 
neoprávnené výdavky) 

58 424,91 € 

Celková výška požadovaného NFP v rámci 
ŽoNFP 

59 800,00 € 

Dátum ukončenia realizácie projektu (mm/rrrr) 01/2015 

 Projektový partner 1: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, Občianske združenie, ktoré bolo zaregistrované dňa 27.05.2005 

Ministerstvom vnútra ČR, pod č.j. VS/1-1/60 996/05/R,  

Aktivity už zrealizované 

Workshop – Domáce spracovanie mlieka  

 
Vidiecke farmárske trhy  

Publikácia Nájdi si svojho mliekara a včelára 
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Aktívny workshop – Ako zriadiť predaj z dvora 

Exkurzia na farmu do Odorice (z ČR do SR) 

Týždeň mlieka a medu 

Exkurzia na Deň medu do SR 

Suma: 
1 252 271,49 Kč – 45 477,61 € (priemerný ročný kurz 

27,536 €) 

plánované  
(v prípade ak projekt 
ešte nie je ukončený) 

Nákup vybavenia na trhy 

Mzdy 

Suma: 734 478,51 Kč – 26 673,39 € 

Výdavky projektu spolu  
(oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky) 

1 986 750 Kč – 72 151,00 € 

Celková výška požadovaného NFP v rámci 
ŽoNFP 

1 771 875 Kč – 68 217,25 €  

(Priemerný ročný kurz v roku 2013 - 1 EUR = 25,974 Kč) 

Dátum ukončenia realizácie projektu (mm/rrrr) 03/2015 

Celková suma výdavkov všetkých partnerov 
projektu spolupráce, t.z. suma výdavkov na 
celý projekt nadnárodnej spolupráce 
(oprávnené + neoprávnené výdavky) 

 
130 575,91 € 

Z toho: 

partneri zo SR (EUR): 

 
Individuálne výdavky: 

43 421,82 € 
 

 
Koordinačné výdavky: 

0,00 € 
 

 
Spoločné výdavky: 

15 003,09 € 
 

zahraniční partneri 
(EUR): 

 
Individuálne výdavky: 

 
1 369 649,49 Kč – 49 740,32 € 

 
Koordinačné výdavky: 

 
284 600,51 Kč – 10 335,58 € 

 
Spoločné výdavky: 

332 500,00 Kč -  12 075,10 € 

 
 

6. ZMENY V PÔSOBNOSTI MAS, MONITOROVANIE, SEBAHODNOTENIE, ZAPOJENIE ŽIEN, MLADÝCH ĽUDÍ 

A MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN, PUBLICITA A PROPAGÁCIA, PROBLÉMY, ODPORÚČANIA A POSTREHY 

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

4
. 

Územie MAS počas svojej existencie zachovalo svoju pôsobnosť a počet obcí sa nezmenil. Jedine rozlohou sa stali 
niektoré obce väčšie a to vďaka predpisu č. 455/2010 Z. z. o zrušení vojenského obvodu JAVORINA, tiež v niektorých 
prípadoch ukončenej ROEP.  

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). 

(Uveďte konkrétne činnosti v rámci monitorovania jednotlivých projektov, t.z. nie len všeobecný popis systému 
monitorovania, ale popísať skutočné monitorovanie realizovaných projektov v danom roku, teda či sa vykonalo 
monitorovanie v súlade so stanoveným plánom v ISRÚ, aké sú dosiahnuté výsledky a ako sa napĺňajú monitorovacie 
indikátory povinné i dodatočné, atď.). (Stručný popis max. 5 riadkov v rámci jednotlivých činností monitorovania a 

ukazovateľov) 

Kancelária MAS LEV pravidelne monitoruje realizáciu projektov a vyhodnocuje stav implementácie a to takým spôsobom, 
že minimálne raz za mesiac telefonicky overuje posun v aktivitách jednotlivých žiadateľov, zaznamenáva ich do svojich 
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tabuliek a zároveň o danom stave informuje všetkých členov, vrátane žiadateľov prostredníctvom mailovej databázy. Po 
identifikácii problémov si MAS dohodne stretnutia so žiadateľmi a prípadne dodávateľmi, alebo projektantmi a navrhne 
riešenie s následným postupom, konkrétnymi úlohami s časovým vymedzením. Okrem toho samotný monitorovací výbor 
vykonáva svoju činnosť minimálne raz ročne a v roku 2014 uskutočnil  cca 7 výjazdov do územia kvôli monitorovaniu 
projektov konečných prijímateľov, výsledky predkladá kancelárii MAS LEV a spolu ich zapracovávajú do tabuliek. Z 
monitoringu 27.11.2014 sme podľa štatistík MAS evidovali 73%- nú implementáciu ISRÚ.  

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. 
(Uveďte konkrétne činnosti v rámci sebahodnotenia, t.j. čo konkrétne sa vykonalo, ako ste overili jednotlivé ukazovatele 
stanovené v ISRÚ, ako boli naplnené tieto ukazovatele, k akým výsledkom ste dospeli a pod..) (Stručný popis max. 5 

riadkov v rámci jednotlivých činností sebahodnotenia a ukazovateľov) 

Pre sebahodnotenie sme na začiatku roku 2014 v rámci zisťovania štatistických údajov kládli otázku spokojnosti členov, 
tiež návrhov na zlepšenie našej činnosti. Okrem toho v rámci návštev obcí a stretnutí s obyvateľmi sme priamo 
s prítomnými diskutovali o MAS a využili dotazníkovú formu. K posúdeniu našej činnosti sme pritom v lete po tretí krát 
privítali zahraničných študentov, ktorí hodnotili našu prácu a považujeme to za spôsob sebareflexie s pomocou externého 
nezávislého pohľadu. Nanajvýš si priebežne zaznamenávame výstupy implementácie a dospeli sme skôr k pozitívnym 
výsledkom.      

Uveďte a popíšte zapojenie žien, mladých ľudí do 35 rokov a marginalizovaných skupín obyvateľstva do 
implementácie ISRÚ, samotných projektov a projektov spolupráce. (stručný popis max. 5 riadkov) 

Zapojenie žien, mladých ľudí, marginalizovaných skupín v rámci implementácie projektov je skôr nižšie a to vyplýva najmä  
z toho, že samotnými zástupcami žiadateľov sú skôr muži, prípadne ľudia nad 35 rokov. Avšak v rámci realizácie 
projektov spolupráce, či prezentácii MAS na rôznych podujatiach, organizačnej výpomoci rozmanitých našich aktivít sa 
opierame skôr o mladých ľudí aj ženy.       

Uveďte a popíšte zapojenie dobrovoľníkov do implementácie ISRÚ, samotných projektov a projektov spolupráce. 

(stručný popis max. 5 riadkov) 

Realizácia projektov je nastavená na dodávateľsky spôsob a preto dobrovoľnícky systém je tu ťažšie uplatniť. Avšak 
v projektoch spolupráce je využiteľný a preto pri organizácii väčších podujatí aplikujeme dobrovoľnícky systém, aj vďaka 
mladým zo Študentského parlamentu. Pritom sme s nimi aj s OZ FOYA spolupracovali pri zveľaďovaní prostredia mesta 
a v rámci našej vyhlásenej súťaže sme ziniciovali obyvateľov niektorých obcí, aby dobrovoľne upratali v spolupráci so 
samosprávou najviac znečistené verejné prostredie a vytvorili tam niečo nové, prospešné. Inštitút dobrovoľnej služby sme 
na chvíľu využili aj cez ÚPSVaR, avšak  uchádzač to napokon v plnom rozsahu neuskutočnil.  

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. (stručný popis max. 5 riadkov) 

publicita a propagácia ISRÚ (stručný popis) 

ISRÚ propagujeme neustálou aktualizáciou informácií na 
web sídle, blogu, uverejňovaním aktualít v Rádiu Regina, 
„Naše noviny“, TV Levoča, ale aj rozposielaním informácií 
cez mailovú konferenciu. Okrem toho sa zúčastňujeme 
rôznych podujatí, na ktorých propagujeme MAS a jej 
činnosti. Pritom využívame označenie a logá donora, 
zároveň dohliadame na to, aby aj naši žiadatelia 
prezentovali región.  

publicita a propagácia výziev pre konečných prijímateľov 
– predkladateľov projektov  (stručný popis) 

V roku 2014 boli vyhlásené 2 výzvy, o ktorých sme 
informovali zverejnením na web  sídle  v deň vyhlásenia, 
zároveň sme informácie poskytli všetkým kontaktom 
z našej mailovej dtb územia a obciam pre vyvesenie na 
verejné tabule.   

publicita a propagácia výsledkov implementácie ISRÚ 
(stručný popis) 

Publicitu a propagáciu výsledkov zabezpečujeme po celé 
roky intenzívne s ohľadom na teritoriálne vymedzenie, 
pričom sa ich snažíme šíriť aj mimo náš región a štát. 
Nižšie je uvedený zoznam konkrétnych podujatí, kde sme 
odprezentovali našu MAS počas roku 2014:   
a) Konferencia "Ekonomický a sociálny rozvoj" dala dňa 

20.02.2014  
b) Dňa 21.2.2014 bola MAS LEV odprezentovaná na 

VZ MAS Pod Vihorlatom  
c) Dňa 06.03.2014 sme sa zúčastnili workshopu NSRV 

na tému "Mladí farmári a nový program rozvoj 
vidieka", kde spolu s Ing. Burašom boli 

http://www.maslev.sk/txt/interné%20dokumenty/valné%20Snina.pdf
http://www.maslev.sk/txt/interné%20dokumenty/valné%20Snina.pdf


 17 

odprezentované projekty a vzájomné aktivity  
d) Dňa 14.6.2014 sme privítali návštevu z Litvy, ktorej 

sme odprezentovali činnosť MAS 
e) Na exkurzii a partnerskej návšteve v ČR sme 

spropagovali MAS dňa 14. - 15. 6.2014  
f) V júli 2014 sme sa odprezentovali študentom z krajín 

– Kamerun, India, Albánsko, Španielsko, Bangladéž, 
Ekvádor a Taliansko  

g) Rumunským médiám  venujúcim sa vidieku z ich 
krajiny sme 20.8.2014 odprezentovali činnosť MAS, 
projekty, iniciatívy, atd. 

Sieťovanie (stručný popis) 

Sieťovanie je z nášho hľadiska a pre rozvoj MAS 
podstatný. Vyvíjame preto rôzne iniciatívy, aby sme 
podporovali.    

a) Dňa 07.03.2014 sa uskutočnilo stretnutie so 
Združením turizmu Levoča, na ktorom sme riešili 
nové možnosti spolupráce a pripravili sa vyhliadky 
pre lepšie fungovanie CR spoločnou snahou 

b) Dňa 06.02.2014 sme sa zúčastnili zasadnutia NSS 
MAS v Tepličke nad Váhom v rámci spolupráce s 
ostatnými MAS 

c) 14.5.2014 sme sa stretli so zástupcami 
Mládežníckeho parlamentu, aby sme rozdiskutovali 
nové vyhliadky pre spoluprácu! 

d) V októbri 2014 sme podpísali Zmluvu o  spolupráci s 
OZ FOYA a podporili sme dobrovoľnícku akciu, ktorá 
sa konala aj za účasti Mládežníckeho parlamentu 
Levoče.  

e) Začiatkom roka 2014 sme podpísali Deklaráciu o 
spolupráci s novozakladanou organizáciou OZ FOYA 
a spropagovali sme MAS na ich športovom podujatí 

f) Spolupráca s TUKE pri registrácii na EK 
a spracovanie projektových myšlienok vzájomnej 
spolupráce  

Iné (stručný popis) 

a) Spolupráca s mládežnícky parlamentom, OZ FOYA, 
b) Iniciovanie dobrovoľníckej činnosti a starostlivosti 

o vlastné prostredie vyhlásením súťaže „Nechajme aj 
deťom našich detí šancu na kvalitné životné 
prostredie.  a nezabúdajme, že to, čo urobíme je 
niekoľkonásobne viac ako to, čo povieme.“ 

c) Dňa 13.3.2014 prebehlo stretnutie na VÚC PSK k 
budúcemu programovému obdobiu, aj tam naše 
združenie aktívne participovalo 

d) 10. mája 2014 sme pokrstili nové trojrozmerné mapy 
a sprievodcu cykloturistikou na začiatku 21. ročníka 
turistického prechodu levočskou planinou  

e) Zapojenie do súťaží NSRV – „Najkrajšia fotografia“ 
a „Projekty“  

f) Návšteva českých partnerov v MAS LEV sa konala 
24.10.2014, okrem prípravy spoločnej publikácie 
sme sa venovali aj exkurzii 

g) Veľmi zaujímavé aktivity cez projekty spolupráce, 
vrátane podpory tradícii, kultúry, remeselníkov, tiež 
nových spoluprác a sieťovania 

- niektoré aktivity dokladáme aj na CD ku Správe MAS 
 
 
 
 
 
 
 

http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/litov%C4%8Dania.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/litov%C4%8Dania.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/pozv%C3%A1nka%20bridlicna.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/pozv%C3%A1nka%20bridlicna.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/%C5%A1tudenti.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/%C5%A1tudenti.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/%C5%A1tudenti.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/Letn%C3%BD%20prechod%20po%20Lev%20planin%C3%A1ch.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/Letn%C3%BD%20prechod%20po%20Lev%20planin%C3%A1ch.pdf
http://maslev.sk/txt/Zauj%C3%ADmavosti/Letn%C3%BD%20prechod%20po%20Lev%20planin%C3%A1ch.pdf
http://maslevoca.blogspot.sk/2014/11/navsteva-ceskych-partnerov-v-mas-lev.html
http://maslevoca.blogspot.sk/2014/11/navsteva-ceskych-partnerov-v-mas-lev.html
http://maslevoca.blogspot.sk/2014/11/navsteva-ceskych-partnerov-v-mas-lev.html
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ZMENY ISRÚ: Uveďte vykonané zmeny v rámci ISRÚ a ich dôvody a dopady na monitorovacie 
ukazovatele a finančný rámec ISRÚ (napr.: presun financií v rámci opatrení ISRÚ, zrušenie opatrenia, 
činností a pod..) 

Druh zmeny Dôvod zmeny Dátum zmeny 

Finančné 

vyjadrenie v 

EUR 

Zmena indikátora  

Dodatok č. 14 
Zmena členskej základne: prijatie nového člena 
a na základe nových volieb MAS zmena 
zástupcov pre orgány MAS. 

19.2.2014 
Nerelevantné, 
netýka sa 
financií! 

Počet členov MAS: 82 

Dodatok č. 15 
Zmena členskej základne: prijatie nového 
člena. 

19.3.2014 
Nerelevantné, 
netýka sa 
financií! 

Počet členov MAS: 83 

Dodatok č. 16: 
Príloha č. 4 - A. 
Zmeny u opatrení 
Vzdelávanie 
a informovanie, 
Marketing vidieckeho 
cestovného ruchu, 
Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo, 
Obnova a rozvoj obcí 
v týchto častiach:                        
- Požadovaná výška 
finančného príspevku 
z verejných zdrojov 
PRV        
- Celkový rozpočet 
opatrenia  
B. Zmeny v časti 
opatrenia 421 
Vykonávanie 
projektov spolupráce 
– spresnenie počtov 
projektov a ich výšky 
C. Zmeny 
zapracované na 
základe zmien 
v Usmernení a prílohe 
č. 6 k Usmerneniu 
Príloha č. 5 - 
FINANČNÝ PLÁN 
- zmena alokácií 

pre jednotlivé 
opatrenia - 
presun v rámci 
opatrení 
verejného 
sektora 

- presun v rámci 
opatrení 
súkromného 
sektora 

Ostatné časti ISRÚ:  
Kapitola 4.3 
Finančný plán, 
Monitorovací 
a hodnotiaci rámec. 
Kapitola 5 Príjem, 
hodnotenie a výber 
ŽoNFP (projektov) 
konečného prijímateľa 
predkladateľa 
projektu v rámci 
implementácie 
stratégie – podľa 
zmeny v Usmernení. 

a) Zmeny vyplývajúce zo zmeny 
Usmernenia PRV a zmeny: Presun financií 
v rámci opatrení VS – z 3.4.2 do 3.4.1  

Podľa sumarizovaných doposiaľ známych 
zvyškov v opatrení 3.4.2, ktoré vznikli 
nedočerpaním zmlúv konečných prijímateľov, 
sme na zasadnutí VZ dňa 28.5.2014 schválili 
presun 1 382,97 € z opatrenia 3.4.2 do 
opatrenia 3.4.1. V tomto opatrení sa po zrátaní 
sumy 3,79 €, ktorá nebola doalokovaná  a sumy 
odstúpenej zmluvy KP 5 304, € naakumulovala 
čiastka 5307,79 €.  
b)Presun financií v rámci opatrení SS – 
opatrenia 3.3 do 3.2 B 
V marketingu nám ostala časť z odstúpenia od 
projektu združenia FreeTime, o.z. za veľmi 
špecifickej situácie. Po presune z opatrenia 3.3 
do opatrenia 3.2 B nám mali ostať zvyšné 
financie v sume celkom 43 089,43 €, ktoré sme  
alokovali do mimoriadnej výzvy. (uvedený 
zvyšok bol za predpokladu schválenia ešte 
nevyhodnotených projektov na PPA 12. kola)  
 
V opatrení 3.2 A síce tiež nastala situácia 
odstúpenia od zmluvy KP v hodnote 59 526,41 
€, ale tie sme nechali pre dané opatrenie 
a v rámci mimoriadnej výzvy v predmetnom 
opatrení boli v nej alokované na ubytovanie na 
súkromí.   

28.5.2014 Základné 
služby pre 
vidiecke 
obyvateľstvo 

Požadovaná 
výška FP 
z verejných 
zdrojov PRV                                                                                                
920 562,65 € 

Obnova 
a rozvoj obcí  

Požadovaná 
výška FP 
z verejných 
zdrojov PRV                                                                                                 
697 295,99 € 

Vzdelávanie a 
informovanie 

Požadovaná 
výška FP 
z verejných 
zdrojov PRV                                                                                                  
206 381,50 € 

3.2 B 
Marketing 
vidieckeho 
cestovného 
ruchu 

Požadovaná 
výška FP 
z verejných 
zdrojov PRV                                                                                                   
183 141,93 € 

 

-  
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PRÍLOHA č. 6 a č. 8 
V zmysle zmeny 
členskej základne 
dokladáme prijatie 
nových členov, 
prípadne aj opravu 
preklepov, nových 
zistených údajov. 

Dodatok č. 17 Zmena 
výšky oprávnených 
výdavkov na 1 projekt 
kvôli vyhláseniu 
mimoriadnej 
a spresnenie 
podmienok výzvy  

PRÍLOHA č. 4               

- Maximálna výška oprávnených 
výdavkov na 1 projekt (pre opatrenie 
3.2 A a 3.2 B)   

- Pri 3.2 A vyšpecifikovanie 
podporovaných činností 

- Spresnenie doby realizácie u 3.2 
A a 3.2 B – pre účely výzvy  

  
 

30.06.2014 Nerelevantné! Úprava max výšky 
oprávnených výdavkov 
na projekty bola 
menená týmto 
dodatkom č. 17 
k ISRÚ v opatrení 3.2 
B, kde bola max výška 
na projekt určená 
navýšením podľa 
zvyšnej sumy 
v opatrení a to z 
dôvodu, ak by 
existoval žiadateľ, 
ktorý má v pláne 
žiadať viac ako bola 
pôvodne stanovená 
max suma /projekt 
a mohol by tak urobiť 
jednou ŽoNFP. 
Neporušili sme tak 
podmienky PRV, kde 
v prílohe č. 6 je 
uvedené maximum na 
1 projekt pre uvedené 
opatrenie, ktoré je 
stále vyššie. 

Uveďte problémy súvisiace s implementáciou ISRÚ v hodnotenom roku a spôsoby riešenia. (stručný popis max. 5 

riadkov)  

Úspešnosť implementácie ISRÚ nám negatívne ovplyvnili niektorí žiadatelia, ktorí síce mali platné zmluvy podpísané 

s PPA, avšak nám od nich z rôznych dôvodov odstúpili. Pritom išlo najmä o súkromné opatrenia, sumou veľké projekty 

v opatrení 3.3, taktiež 3.2 A, či menší projekt z opatrenia 3.4.1, čo nám náležite ovplyvnilo výsledky aj chod MAS. Zvyšok 

financií z 3.2 A a dostupné nedočerpané sme napokon vďaka rozhodnutiu z PPA alokovali do mimoriadnych výziev, ale 

odstúpené financie zmluvy zo vzdelávania nebolo možné už alokovať, keďže rozhodnutie KP padlo v decembri 2014. 

Pomohol nám aj prístup PPA, ktorým nám v rámci 12. kola bolo umožnené využiť projekty z roku 2013 v zásobníku a pre - 

schváliť ich. Ostatné problémy sme riešili operačne a výrazne neovplyvnili realizáciu.  

Vaše odporúčania a postrehy pre Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru.  (stručný popis max. 5 

riadkov) 

- Riešiť vplyv stavu implementácie ISRÚ na chod MAS - samotní žiadatelia nie sú viazaní v zmluve pri jej 

nenaplnení na sankcie, ale samotná MAS berie za nich zodpovednosť a dopláca na nezodpovedné konanie 

aplikantov. Pozastavenie ŽoP, siahnutie na zálohovú platbu v rámci chodu MAS nám nevhodne ovplyvnilo tok 

financií a nie je to v súlade so zmluvou, do budúcna by to malo byť ošetrené lepšie.  

- Aktívnejšie prizývať zástupcov MAS do prípravy nových usmernení a do príprav podmienok nového 

programového obdobia. 

- Poskytovať priebežne informácie o stave hodnotenia projektov aj ŽoP, tiež o ich pridelení konkrétnym 

pracovníkom, s ktorými môže MAS alebo žiadateľ komunikovať   
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7. POVINNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE PRE OPATRENIA OSI 4 LEADER VYPLÝVAJÚCE Z PRV  SR 

2007- 2013   

Kód 
opatrenia 

Opatrenie Ukazovateľ 

Plánovaná 
hodnota na 
úrovni MAS 

v rámci 
schválenej ISRÚ 
rok schválenia 

MAS  

Výsledok 
k 31.12. 
daného 

roku 2014 

 
413 

 

 
Implementácia 
Integrovaných 

stratégií rozvoja 
územia 

 

veľkosť MAS v km
2
 

327,91 
 

391,63 

počet obyvateľov v podporenej MAS 
31 017 
 

31 227 

počet projektov financovaných MAS 
110 141 zmlúv 

počet podporených beneficientov 
75 PPA : 36  

MAS: 42 

počet obcí podporeného územia 
31 31 

421 
Vykonávanie 

projektov 
spolupráce 

počet podporených projektov spolupráce 
4 5 

počet spolupracujúcich MAS 
3 4 

hrubý počet vytvorených pracovných 
miest 

6 5 

 
431 

Chod miestnej 
akčnej skupiny 

počet podporených aktivít 
16 56 

počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili 
tréningovú aktivitu 

30 116 
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8. 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 OD ZAČIATKU IMPLEMETNÁCIE ISRÚ PO 

31.12. DANÉHO ROKU A V SKUTOČNÝCH ČÍSLACH. 

Typ podujatia 
 

Počet 
podporených 

aktivít 

Verejné výdavky kumulatívne k  31.12.2014 
v  EUR 

uvedená výška finančných prostriedkov, ktoré ste dostali na účet od PPA na chod 
MAS do 31.12.2014 vrátane zálohovej platby (bez súkromných a iných verejných 

zdrojov) 

EPFRV 
(80 %)  

Spolu 
EPFRV (80%) + štátny rozpočet SR (20 

%)  

1. Štúdie a analýzy príslušných oblastí 
0 0 0 

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

MAS) 
84 36 816,056 € 

 
46 020,07 € 

 

3. Vzdelávanie zamestnancov a členov MAS  95 34 382,224 € 42 977,78 € 

4. Propagačné podujatia 40 11 952,488 € 14 940,61 € 

5. Iné 
(všetky typy aktivít, ktoré ste financovali do 31.12.2012 
z verejných výdavkov a nedajú sa zahrnúť do bodov 1 až 5, napr. 
prevádzková činnosť, administratívna činnosť MAS,...) 

 
- 

 
- 

 
- 

5.1 Personálne výdavky (kancelária MAS, členovia 
výberovej komisie, uchovanie dokladov a pod.) 

6 101 374,00 € 126 717,50 € 

5.2 Prevádzková činnosť  6 45 698,48 € 57 123,10 € 

5.3 Ostatné výdavky  5 10 013,472 € 12 516,84 € 

5.4 Zálohová platba  28 66 773,60 € 83 467,00 € 

 
Spolu 

 
 
 

264 307 010,32 € 383 762,90 € 
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Jedinečný počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili vzdelávaciu aktivitu k 31.12.2014 
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 

 k 31.12.2014 
< 25 rokov ≥ 25 rokov < 25 rokov ≥ 25 rokov 

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

6
) 

5 48 3 60 
 

116 

 

9. 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 za dané opatrenie). 

Opatrenie 
Ukazovateľ 

(názov a merná jednotka) 

Typ 

ukazovateľa 

Hodnota kumulatívne 

k 31.12.2014 

 

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 podporených aktivít (počet) 

 

Výstup 
9 

Celkový objem investícií (v EUR)
5
 

 

Výstup 

 

82 066,04 

Hrubý počet vytvorených pracovných miest Výsledok 0 

 

Vzdelávanie a informovanie 

(331) 

 

Počet účastníkov vzdelávacej/informačnej aktivity (počet) Výstup 510 

Počet vzdelávacích dní Výstup 33 
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Počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali a ukončili 

vzdelávaciu aktivitu 
Výsledok 420 

Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

(321) 

 

 

Počet podporených obcí Výstup 
26 

 

Celkový objem investícií (v EUR)
5 

 Výstup 854 787,87 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktoré majú prospech 

z realizovaného projektu 
Výsledok 95 874 

Rast používania internetu na vidieku Výsledok 4 obce 

 

 

Obnova a rozvoj obcí 

(322) 

 

Počet podporených obcí Výstup 18 

Celkový objem investícií (v EUR)
5 

 Výstup 607 702,93 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, ktoré majú prospech 

z realizovaného projektu 
Výsledok 83 992 
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10. PLÁN MONITORINGU MAS – DODATOČNÉ MONITOROVACIE UKAZOVATELE  (VLASTNÉ PRE KAŽDÚ MAS)  

Úroveň 

Ukazovateľ 

(názov a merná 

jednotka) 

Východiskový 

stav 

 

Hodnota 

ukazovateľa 

v roku 2014
 
 

Cieľová 

hodnota 

ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob 

overovania 

a získavania 

údajov 

Frekvencia 

zberu 

údajov/ 

ukazovateľov 

MAS 

Strategický cieľ: 

Miera nezamestnanosti                
(v %) 

k 23.10.2008 
11,91% 

16,24 % cca 8,5% 
ŠÚ SR, Štatistiky 
ÚPSVaR PP 

1 x ročne 

Pravidelné tržby z cestovného 
ruchu 

601 075 € 

(rok 2013) – nezískaný údaj 
484 551 € (rok 2012)* 
378 440 € (rok 2011) 
502 031€  (rok 2010) 
(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 ubytovacích 
zariadení  (rok 2013): 11 705  
 
Počet prenocovaní v roku 2013 
23 036 – evidencia z hotelových 
komplexov, bez ubytovania na 
súkromí  – ŠÚ vedie iba 29 
ubytovaní za okres LE  

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 Kumulatívne 15 cca 12 
Monitorovacie 
správy, údaje obcí a 
MAS 

1 x ročne 

Počet nových poskytovateľov 
sekundárnych a doplnkových 
služieb v cestovnom ruchu 

0 Kumulatívne 6 cca 20 

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

1 x ročne 

Počet voľno - časových 
projektov a programov pre 
turistov 

0 

140 (zarátané vrátane všetkých 
typov cestovného ruchu, kultúra, 
šport, sakrálny turizmus, pešia 
a cykloturistika, agro apod. ) 

cca 30 

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

1 x ročne 

Počet účastníkov projektov 
ďalšieho vzdelávania  

0 600 (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 13 6 
Evidencia MAS, 
počet podporených 
projektov a aktivít 

1 x ročne 
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Počet novovzniknutých 
občianskych združení 
a neziskových organizácií v 
CR 

0 3  cca 2 
Štatistiky okresu, 
štatistika MAS  a 
obcí  

1 x ročne 

Špecifický cieľ 2: 
 

Počet návštevníkov regiónu 15 100 

Počet návštevníkov ubytovacích 
zariadení  (rok 2013): 11 705  
 
Počet prenocovaní v roku 2013 
23 036 – evidencia z hotelových 
komplexov, bez ubytovania na 
súkromí  – ŠÚ vedie iba 29 
ubytovaní za okres LE, viď 
príloha č.8 

cca 33 194 
 
ŠÚ SR 

1 x ročne 

Počet účastí samospráv 
regiónu na veľtrhoch CR  

3 ročne 

15 v roku 2011 
2 v roku 2012  
2 v roku 2013 
9 v roku 2014  

cca 12 ročne 

Údaje od 
obecných/mestských 
úradov, evidencia 
MAS 

1 x ročne 

Počet zúčastnených 
podnikateľov na výstavách a 
veľtrhoch 

2 ročne 
3 v roku 2013  
12 v roku 2014 
 

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 16   cca 12 

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

 
Priebežne 

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 

neochota poskytnúť informácie, 
štatistika nie je k dispozícii v €, 
avšak zvýšila sa účasť  
remeselníkov na jarmokoch aj 
vďaka MAS LEV 

cca 31 000 € 

Poskytovatelia 
služieb, údaje od 
obcí, vlastné 
štatistiky 

1 x ročne 

Špecifický cieľ 4: 
Podporiť rozšírenie 
spektra ponúkaných 
služieb pre potreby 

Počet nových doplnkových 
služieb k nízko - kapacitnému 
ubytovaniu 

0 4 cca 26 

Štatistiky obcí, 
evidencia MAS, 
údaje od 
poskytovateľov 

1 x ročne 
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vidieckeho cestovného 
ruchu iniciovaním nízko 
- kapacitného 
ubytovania  na súkromí 

služieb  

Počet nových domov 
poskytujúcich nízko - 
kapacitné ubytovanie 

0 
Spolu 3: 
1 ukončené s preplatením, 2. 
neukončené a 3. v realizácii   

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% 70% cca 35% 

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

Priebežne 

Počet projektov spolupráce 
s ostatnými MAS 

0 5  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 
12 (existujú aj ďalšie ale 
aktivitami zatiaľ nie prepojené na 
nás) 

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 

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 
- 65 k roku 2011 
- 79 k roku 2012 za okres* 
- 40 k roku 2013 za MAS 

cca 9 ŠÚ SR 1 x  ročne 

Počet nových / zlepšených 
služieb pre obyvateľov 

0 109 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  

0 109 cca 31 

Evidencia MAS, 
údaje obecných 
úradov, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia  

priebežne 

Opatrenie 1.1: 
Počet informačných 
a vzdelávacích  programov  

0 Celkom 13 cca 6 ročne 

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

1 x  ročne 
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dokumentácia 

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 

8 v roku 2014 
+ 
14  
 

cca 4 ročne 

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

Priebežne 
 

Počet úspešných absolventov 
zúčastňujúcich sa projektov 
ďalšieho vzdelávania 

0 420 + 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 

420 cez projekty 
 
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 
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Opatrenie 1.2: 
 

Existencia funkčnej webovej 
stránky regiónu s priebežnou 
aktualizáciou 

0 5 cca 1 

Link na web stránku, 
evidencia MAS, 
monitorovacia 
správa 

Priebežne 
 

Počet komplexných produktov 
turizmu 

0 16   cca 12 

Propagačné 
materiály, evidencia 
MAS, evidencia 
prepojených 
poskytovateľov 

Priebežne 
 

Počet poskytnutých 
propagačných materiálov 

800 
33 815 
a v príprave ďalších cca 17 000 

cca 76 000 

Evidencia MAS, 
zoznam organizácií 
propagujúcich 
materiály MAS  

Priebežne 
 

Počet účastí samospráv 
regiónu na veľtrhoch CR  

3 ročne 

15 v roku 2011 
2 v roku 2012  
2 v roku 2013 
9 v roku 2014 

cca 12 ročne 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, evidencia 
samospráv 

1x ročne 
 

Počet účastí podnikateľov na 
výstavách a veľtrhoch 

0 ročne 3 cca 6 ročne 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, evidencia 
samospráv 

1x ročne 
 

Počet nových komplexných 
produktov športového 
a kultúrneho charakteru 

0 16   cca 12 

Evidencia MAS, 
evidencia 
poskytovateľov, 
štatistické údaje  

1x ročne 
 

Opatrenie 2.1: 

Zvýšenie počtu fungujúcich 
dielní tradičných remesiel 

3 25 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 3 (nie cez MAS) 4 

Evidencia MAS, 
údaje obcí 

Priebežne 
    

Počet  poľnohospodárov 
hospodáriacich alternatívnym 
spôsobom 

0 
2 (nie vďaka MAS), spolupráca 
s MAS existuje 

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 

0 0 4 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
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a fariem pre účely 
agroturistiky   

údaje od 
poskytovateľov 

Zvýšenie  tradičných 
jarmokov, festivalov 
a slávností                                                                       

4 

35 v roku 2014 
8 v roku 2013  
28 v roku 2012 
(nie vďaka tomuto opatreniu, 
organizované z iniciatívy) 

20 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 

Priebežne 
 

Opatrenie 2.2 
 

Počet novovybudovaných 
a zrekonštruovaných 
športových zariadení 

0 1 minifitness 6 
Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 x ročne 

Počet novovybudovaných 
a zrekonštruovaných 
rekreačných zariadení 

0 

3: 
- 1 ukončené 
- 1 v realizácii – ale zmluva 
prepadla, ukončené a 
sprevádzkované bude  
- 1 v realizácii 

2 
Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia 

1 x ročne  

Počet lôžok v ubytovacích 
zariadeniach 

1590 
1662 lôžok, 84 zariadení  
(štatistika MAS roku 2013) 
príloha k Správe 

1700 

Evidencia MAS, 
údaje obcí, 
fotodokumentácia, 
údaje od 
poskytovateľov 

1 x ročne 

Počet domov ponúkajúcich 
ubytovanie na súkromí 

50 53 60 
Evidencia MAS, 
údaje obcí, údaje od 
poskytovateľov 

1 x ročne 

Opatrenie 3.1 

Počet výmenných pobytov 
MAS 

0 18* viď príloha č. 5 16 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
Priebežne 

Počet spolupracujúcich MAS 2 

4 MAS oficiálne cez projekty 
spolupráce +20+16 MAS cez 
NSS MAS+ 6 VSP cez NSS 
MAS + účastníci LF 2012, a 
ďalší viď príloha č. 6 

4 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia, 
zmluvy 

 
 
Priebežne 

Opatrenie 3.2 

Počet členov MAS 76 86 82 

Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia, 
prihlášky 

 
 
1 x ročne  

Počet podporených projektov 0 
141 zmlúv, 175 prijatých  
projektov do konca roku 2014, 
viď aj príloha č. 7 

110 
Evidencia MAS, 
monitorovacie 
správy 

  
 
 
Priebežne 

Opatrenie 4.1 
Počet nových detských a 
športových ihrísk 

0 

33 
schválených na úrovni MAS, z 
toho 3 sa nebudú realizovať, 
úplne ukončených 29 

31 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
 Priebežne 
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Počet nových 
a zrekonštruovaných 
amfiteátrov 

0 3 16 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet priestorov vytvorených 
a zrekonštruovaných pre 
spoločenské využitie 

0 
40 
 

20 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet zrekonštruovaných 
autobusových  zastávok 

0 11 AUS schválených na MAS 15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet podporených klubovní 
a voľno- časových priestorov 

0 40 20 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Opatrenie 4.2 

Plocha novo - upravených 
verejných plôch 

0 
cca 8 969,08 m

2 

 
3100 m² 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet nových oddychových 
zón a parkov 

0 33 zrealizovaných 10 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet zrekonštruovaných 
a vytvorených mostov a lávok 

0 
 
9 

15 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
 
Priebežne 

Počet obcí s  jednotnou 
úpravou prostredia a zelene 

0 19 
15 
 

Evidencia MAS, 
evidencia obcí,  
monitorovacie 
správy, 
fotodokumentácia 

 
Priebežne 
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11. ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

Ja, dolu podpísaný, konečný prijímateľ,  ANDREA HRADISKÁ, narodená dňa 24.09.1972  

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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12. 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:  
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Vysvetlivky 
1 

 V Správe o činnosti MAS musia byť vyplnené všetky relevantné body, inak bude správa 
považovaná za nekompletnú. V prípade bodov, ktoré sú pre danú MAS nerelevantné resp. 
údaje sú nulové je potrebné vyplniť pomlčkou (-) alebo nulou (0), v opačnom prípade sa bude 
daný bod považovať za nevyplnený. Uvádza sa príslušný (daný) 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 upravené v zmysle reálne vyplatených ŽoP, nakoľko ide o ukončené projekty.  
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 budú 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 
Vyjadrenie sumy – uviesť sumy v skutočných číslach (v celom rozsahu) bez zaokrúhľovania 
a nie v tisícoch a pod. v rámci všetkých relevantných bodov 
Objem verejných výdavkov – spolu – myslí sa časť sumy z EPFRV a časť sumy zo štátneho 
rozpočtu SR (80%+20%), k tejto sume sa nepripočítava DPH pre skupinu opatrení 3.4 
Schválený projekt – projekt schválený PPA, t. z. je podpísaná zmluva o poskytnutí NFP 
s konečným prijímateľom - predkladateľom projektu 
Stručný popis - popis na max. 5 riadkov 
Daný rok – rok, za ktorý sa správa o činnosti MAS predkladá 

Právna forma – myslí sa napr. schválená MAS v rámci programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, 
verejno-súkromné partnerstvo, partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER v 3 krajinách 
(súkromná spoločnosť, asociácia, občianske združenie) a pod. 


