
NSRV SR PRIPRAVILO SPOLOČNÉ JEDNANIE  

Dňa 11.4.2012 sa v meste Kysucké Nové Mesto na základe pozvania Ing. Malvíny Gondovej (manažér 

NSRV SR) konalo stretnutie zastupiteľov SR a ČR v podaní Ing. František Winter (predseda NS MAS ČR, 

o.s.), Ing. Zuzana Dvořáková (MZ ČR), Mgr.  Olga Špiková (tajomníčka NS MAS ČR, o.s.),  Ing. Malvína 

Gondová, Ing. Branislav Gerhát (koordinátor NSRV SR), Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda NSS 

MAS SR), Ing. Katarína Pjatáková (manažér MAS). Zastupitelia sa stretli z viacerých závažných 

dôvodov a predmetom konania bolo organizačno – finančné zabezpečenie pripravovaného podujatia 

LeaderFEST 2012 a tiež príprava spoločného projektu, ktorý plánuje NSRV SR v spolupráci s NS MAS 

ČR a MZ ČR uskutočniť.  

Prvým bodom negociácií bol korporatívny projekt, ktorého hlavná téma bola jasná  a to odovzdávanie 

skúseností z programu Leader, avšak dôležité bolo dohodnúť sa na forme. Z oboch strán padlo 

mnoho návrhov, no prioritné zameranie ostalo napokon na výbere medzi dvoma. Jednou z nich mali 

byť týždenné návštevy manažmentu slovenských MAS v českých, aby v praxi videli celkové 

fungovanie a riadenie partnerstva. Druhou formou, ktorá vzišla z návrhu predsedu NS MAS ČR, o.s. by 

bola účasť našich MAS na hodnotení českých MAS, v rámci výsledkov ktorého sú zaradené do 4 

kategórií, čo preukazuje ich úspešnosť a aj následné finančné ohodnotenie. Keďže na Slovensku zatiaľ 

žiadny systém evaluácie MASiek nefunguje, nie je nastavený režim objektívneho vyhodnocovania 

úspešnosti, taktiež pridelenie financií nie je odlíšené, z toho titulu sa zúčastnené strany dohodli na 

tom, že viac užitočné bude pre aktérov zo Slovenska byť prítomnými pri hodnotení Leader 

partnerstiev v 13 krajoch a uzhodli sa na spracovaní tejto myšlienky do podoby možnej realizácie 

zámeru. Zabezpečenie účasti bude mať na starosti NSRV SR a v spolupráci s českými partnermi 

dopracujú projekt. 

Ďalšou, z pohľadu nízkej časovej rezervy pre angažovanie potrebných záležitostí, závažnejšou témou 

jednania bolo podujatie LeaderFEST 2012, ktoré sa bude konať už v máji. Ide o medzinárodnú udalosť 

s nádychom vidieckeho čara, ako ju nazvali organizátori a bude sa niesť pod názvom LeaderFEST 

2012. Uskutoční sa v historickom meste Levoča na severovýchode Slovenska ako 3. ročníka stretnutia 

zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka, ktorý nadväzuje na predošlé 

dva ročníky konané v Českej republike. ČR odovzdala Miestnej akčnej skupine LEV symbolicky 

putovný kľúč a zároveň sa zaviazala na spolu - organizácii a pomoci pri zabezpečení odborných 

kapacít, či účasti z ČR.  

Preto podala prv Ing. Andrea Hradiská, PhD. podrobnú informáciu o stave príprav jednotlivých častí 

podľa dní, tiež o počtoch nahlásených účastníkov, prezentérov a pod., aby sa mohla Česká republika 

vyjadriť, čo by dokázala ešte ponúknuť pre zatraktívnenie odborného programu. Keďže kultúrny 

a sprievodný program bol vyhodnotený ako dostatočne pripravený, venovali sme sa už najmä 

odbornej časti, t.j. workshopom a konferencii. Zvážili sme, že česká strana by mala ešte zabezpečiť 

viacerých účastníkov, prezentérov, tiež finančne pokryť niektoré výdavky súvisiace s vystúpením 

lektorov. Ústredným faktom bol aj spôsob zapojenia viacerých významných osôb pôsobiacich na 

ministerstvách SR a ČR, tiež v Európskej komisii a organizácii ELARD. Keďže niektorí oslovení 

z uvedených subjektov už zamietli svoju účasť, dohodli sme sa na postupe a vytypovali ďalšie mená, 

ktoré budú z tej ktorej strany ešte vyzvaní.  

 



Prítomní sa dohodli ohľadom ďalších záležitostí a dali si jednotlivé úlohy: 

1. Zlúčiť workshop A a B do jedného a pridať tému workshopu Metóda Leader ako nástroj 

východného partnerstva (vzhľadom k zaslanému návrhu od Ing. Radima Sršňa MAS 

Šumperský venkov a nízkemu záujmu o pôvodný W. A) 

2. Vytvoriť oficiálnu pozvánku pre VIP a poskytnúť ju Ing. M. Gondovej (priniesť z MAS LEV 

na spoločnej ceste do AGRO výstavy Kielce) a ČR zastupiteľom 

3. Zvýšiť počet odborných kapacít na workshopoch a konferencii – zabezpečiť ďalších 

prezentujúcich z významných inštitúcií MP SR, PPA, MZ ČR, ELARD, EK a pod. 

4. Poslať  zoznam doposiaľ českých nahlásených MAS pre overenie súladu a český partner osloví 

ešte ďalších zúčastnených na NS MAS ČR z MAS LEV 

5. Organizačne a finančne zabezpečiť konferenčnú časť prostredníctvom NSRV SR 

6. Organizačne a finančne zabezpečiť českých prezentujúcich, VIP hostí zo strany MZ ČR 

7. Aktívne komunikovať k jednotlivým záležitostiam konferenčnou poštou 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


