
 

  

 

Správa zo dňa 25.09.2012 

Návšteva z Litvy – Komunitné projekty u nás 

Kognitívno-informačná cesta 

 (prezentácia územia MAS LEV, o.z.) 

 

Program: 09:00 hod.   Prehliadka projektových výstupov občianskeho 

združenia Komunita obec Nemešany, Mária Gallovičová, starostka obce 

Prezentácia a predstavenie kráľovského územia LEVa v historickej 

radnici v Levoči: 

11: 00 hod.     OZ MAS LEV, Ing. Katarína Pjatáková 

11: 20 hod.     OZ Partnerstvo Dravce, Ing. Mariana Malecová 

11: 35 hod.     "Materská škola“, Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca 

oddelenia mestského úradu Levoča 

11: 50 hod.      Komunitné centrum, Marta Kožiková, Eva Labancová, 

Dravce 

     Navštívila nás 47 členná skupina z Litovska. Po prezretí si Domu 

remesiel v obci Nemešany, výstavy tradičných poľnohospodárskych 
nástrojov, tkáčskeho stavu, výrobkov zručných ľudí (prútené košíky, 

patchworkové výrobky, prestierania), si pre nich pripravili aj chutné 

občerstvenie. Historická radnica, s pripravenou zasadacou miestnosťou, 

prezentujúcimi lektormi z MAS LEV a delegáciou z mesta Levoča 
postupne priblížila milej návšteve fungovanie komunitných projektov 

v meste a jeho okolí. 

     Kráľovské územie LEVa (územie MAS LEV) predstavila manažérka 

OZ Ing. K. Pjatáková pod veľavravným názvom MAS LEV hýbe vidiekom 

... alebo čo sme doposiaľ urobili? Záujem vzbudilo množstvo projektov, 
ktoré vo významnej miere ovplyvnia nielen potenciál turistický, ale aj 

skvalitnia služby v regióne. Princípy prístupu LEADER sa dajú 

najjednoduchšie pochopiť formou praktických príkladov úspešne 

implementovaných projektov predstavených v obrazovej časti 
prezentácie. Vysvetlila taktiež systém fungovania podpory, organizačnú 

štruktúru, úlohy a zásady, ktorými sa riadi OZ MAS LEV. Hosťujúcu 

skupinu zo zahraničia potešili aj propagačno – prezentačné predmety 
združenia (letáky, pohľadnice, časopisy a iné).    

     O aktivitách, vzniku, členstve OZ Partnerstvo, ktoré funguje v obci 
Dravce hovorila členka Ing. Mariana Malecová, ktorá pracuje v OZ MAS 

LEV. Cieľom združenia, už od roku 2000, je všestranný rozvoj obce 

(hospodársky, kultúrny, sociálny) a udržanie mladých ľudí na vidieku.  

Mnohé projekty podporujúce obec sa zameriavajú na budovanie 
povedomia spolupatričnosti, formovanie partnerstiev a dobrých 

medziľudských vzťahov v komunite. Z konkrétnych príkladov zaujala 

zvonica, majstrovstvá vo varení guľášu, miestne súťaže.  

FOTODOKUMENTÁCIA: 
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     Zástupcovia mesta predstavili projekt rekonštrukcie Materskej školy, Železničný riadok, Levoča, ktorý 

sa venoval zatepleniu budovy, výmene kúrenia - plynofikácii a v druhej časti výstavbe dopravného ihriska 
(prestavbou starého, nefunkčného a nebezpečného ihriska). Komunitný efekt projektu spočíva v komunitnom 

partnerstve t. z. zlepšení komunikácie medzi zriaďovateľom a školou, deťmi, rodičmi, pedagogickými 

pracovníkmi v MŠ, spolupráca s inými subjektmi. Dopravné ihrisko je k dispozícii všetkým MŠ a ZŠ 
z Levoče a jeho okolia, pričom poskytuje priestor pre výchovu, tvorbu a realizáciu voľnočasových aktivít.  

 

 

 

 

  

      

     Komunitné centrum Dravce vzniklo v roku 2004 a plní svoje dôležité funkcie dodnes. Zameriava sa na 

prácu s deťmi, nezamestnanými, opustenými, rómskou menšinou, seniormi. Cieľom ich aktivít je pomoc 

všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou 

rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho vzniknutého sociálneho problému. Medzi prínosy, 

ktoré predstavili komunitné terénne pracovníčky možno radiť zlepšenie vzájomných vzťahov vo vnútri 

minority, zníženie využívania pôžičiek s vysokým úrokom a za nevýhodných podmienok (životné poistky,  



 

  

 

pohotovosť, iné marketingové akcie), pokles zadlženosti, pozitívna zmena v prístupe k vzdelávaniu, účelné 

využívanie dávok zavedením osobitného príjemcu, zabezpečenie šatstva a mnohé iné.  

 

Fotodokumentácia: 

RUČNÉ PRÁCE V KOMUNITNOM CENTRE STRETNUTIA V KNIŽNICI, PRÁCA S MLÁDEŽOU

 

 

ZBER ŠATSTVA

UČÍME SA PIECŤ

 

 

       Na záver nám o sebe porozprávala litovská predsedníčka združenia, o ich fungovaní, 

problémoch a úspechoch, zrealizovaných projektoch a živote v okolitých obciach.  

     Hlavným účelom tohto stretnutia bola výmena odborných i praktických skúseností 

s komunitnými projektmi, s využívaním programu LEADER u nás, priblíženie krokov potrebných 

pri zavedení LEADRA v ich krajine.  

 

V Levoči, 25.09.2012                                                                           Ing. Mariana Malecová – OZ MAS LEV 

 


