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Abstrakt  

Stratégia komunitne vedeného miestneho rozvoja územia miestnej akčnej skupiny  je 

strednodobým koncepčným dokumentom regiónu pôsobnosti MAS pre programové obdobie 

2014–2020. Hlavnou úlohou stratégie je sformulovať rozvojové aktivity tak, aby prispievali k 

vyváženému a trvalo určiteľnému rozvoju regiónu a umožňovali racionálne využitie 

prostriedkov. 

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny „Horný Šariš – Minčol“  pre obdobie 2014-

2020 je hlavným nástrojom na podporu rozvoja územia v danom programovom období EÚ a 

pre uplatnenie komunitne vedeného miestneho rozvoja (CLLD). Stratégia CLLD má sedem 

základných častí:  

1) Základné informácie o MAS – identifikačné údaje MAS a vymedzenie oblasti 

a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje 

2) Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD – rámec fungovania MAS 

3) Analytický rámec – zachytenie situácie v území 

4) Strategický rámec – stanovenie smerovania rozvoja a spôsobov napĺňania rozvoja, 

t. j. definovanie vízie, strategického cieľa, priorít, špecifických cieľov a opatrení. 

5) Implementačný rámec – stanovenie riadiaceho a implementačného procesu, 

špecifikácie opatrení, monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

6) Finančný rámec – alokovanie finančných prostriedkov do jednotlivých opatrení  

7) Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť – definovanie 

prínosov stratégie CLLD k jednotlivým oblastiam uvedených v programoch PRV a IROP. 
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1. Základné informácie o MAS 

 

1.1. Identifikačné údaje MAS 

 

Tabuľka č. 1 Identifikačné údaje MAS 

Údaje 

o MAS 

Názov MAS MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

Dátum registrácie 

v zmysle zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení 

neskorších predpisov 

20.08.2014 

Sídlo  Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín 

IČO 42420245 

DIČ (ak relevantné) 212 0087 849 

Údaje 

o banke 

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu 5070660218/0900 

IBAN SK4009000000005070660218 

SWIFT GIBASKBX 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Ing. Milan Semančík 

E-mail  msemancik@slnet.sk 

Telefón +421 905612308 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko Ing. Milan Semančík 

E-mail  msemancik@slnet.sk 

Telefón +421 905612308 

 

mailto:msemancik@slnet.sk
mailto:msemancik@slnet.sk
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1.2. Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje 

 

Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ sa nachádza na území Prešovského  

samosprávneho kraja v okrese Stará ĽubovňaVymedzenie oblasti a obyvateľstva je v súlade 

s predkladanou stratégiou CLLD, ktorú chce verejno-súkromné partnerstvo uskutočňovať, a je 

odôvodnené touto stratégiou, pričom sú splnené minimálne nasledovné podmienky:  

• populácia cieľových oblastí nemá byť nižšia ako 10 000 obyvateľov, aby bolo dosiahnuté 

kritické množstvo potrebné na uskutočnenie stratégie CLLD. Tiež by nemala presiahnuť 

150 000 obyvateľov, aby bol zabezpečený zmysel pre identitu a miestni ľudia mohli byť 

priamo zapojení do rozhodovania (údaje platné k 31.12. 2014);  

Podmienka splnená. Populácia cieľovej oblasti územia Miestnej akčnej skupiny „Horný 

Šariš – Minčol“  k 31.12.2014  je 10 628obyvateľov. 

• územie MAS má byť tvorené minimálne 7 obcami; 

Podmienka splnená. Územie Miestnej akčnej skupiny Horný Šariš - Minčol je tvorené 14 

obcami. 

• celková hustota obyvateľstva celého územia MAS nemá presiahnuť 150 obyv./km2 (údaje 

platné k 31.12. 2014);  

Podmienka splnená. Celková hustota obyvateľstva celého územia Miestnej akčnej skupiny 

„Horný Šariš – Minčol“ (roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy) je 59,28 obyv./km2. 

• zároveň má ísť o súvislé územie, výnimkou môžu byť územia, ktoré sú prerušené napr. 

vojenskými obvodmi.   

Podmienka splnená. Územie Miestnej akčnej skupiny „Horný Šariš – Minčol“, na ktoré sa 

vzťahuje stratégia CLLD, pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých 

zahrnutých obcí. Výnimkou si neuplatňujeme, súvislosť územia nie je prerušená vojenským 

obvodom. 

 

Povinné prílohy:  

- Príloha č. 1 – Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS  

- Príloha č. 2– Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti 

MAS  

- Príloha č. 3 - Mapa územia MAS   
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD  

 

2.1. Vznik a história partnerstva 

 

 V roku 2014 10.apríla sa stretli v Plavnici starostovia obcí Ľubotín – Ing. Jozef 

Havrila, Šarišské Jastrabie – PaedDr. Ľubomír Rešetár  a Plavnica – Rastislav Grich spolu 

s podnikateľmi v sektore poľnohospodárstva konateľ RS Kyjov – Ing. Milan Semančík,  

predseda RD Plavnica – Ing. Ľubomír Hnát. Stretnutie inicioval Ing. Milan Semančík, ktorý 

disponoval informáciami o prístupe LEADER a o fungovaní Miestnych akčných skupín 

v programovacom období 2007-2013. 

Účastníci stretnutia boli z rôznych častí regiónu a rôznych sektorov súkromného i verejného.  

Tým sa vytvoril základ pre budúce verejno – súkromné partnerstvo.  

Keďže účastníci  chceli riešiť rozvoj územia v rôznych oblastiach koncepčne k tomu 

potrebovali poznať názory ostatných starostov, podnikateľov, občianskych združení, 

neziskových organizácií, občanov. Išlo najmä o rozvoj občianskeho života, skvalitňovania 

podmienok pre život obyvateľov regiónu, ochrana životného prostredia, ochrana duchovných 

hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpora podnikania a služieb, rozvoj technickej a dopravnej 

infraštruktúry, rozvoj turizmu a cestovného ruchu, propagácia a prezentácia regiónu ale i 

ďalšie oblasti rozvoja celého regiónu. 

Aby sa mohli riešiť všetky oblasti komplexne dohodli sa na ďalšom stretnutí, ktoré  sa konalo  

14. mája  2014 v Šarišskom Jastrabí, kedy sa vyššie menovaní dohodli, že vytvoria prípravný 

výbor pre založenie Občianskeho združenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov.  

Na stretnutí si rozdelili úlohy ohľadom prípravy stanov pre verejno – súkromné partnerstvo, 

ktoré dostalo pracovný názov „Horný Šariš – Minčol“, z dôvodu, že členovia prípravného 

výboru boli z týchto geografických častí okresu Stará Ľubovňa.  Prípravou stanov bol 

poverený zástupca verejného sektora starosta obce Ľubotín Ing. Jozef Havrila a zástupca 

súkromného sektoru Ing. Milan Semančík – konateľ RS Kyjov. V rámci prípravy stanov sa 

prípravný výbor stretol na  prerokovaní stanov  9 júna 2014 v Kyjove, kde sa dohodli i na 

zvolaní ustanovujúceho zasadnutia Miestnej akčnej skupiny na 24.6.2014 v zasadačke 

Obecného úradu Ľubotín.  

Na ustanovujúce zasadnutie prípravný výbor zvolal zástupcov verejného sektora 

i súkromného sektora.  Obce boli vybrané  na geografickom základe aby bolo vytvorené 
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súvislé územie a podľa počtu obyvateľov aby sa dosiahol počet obyvateľov viac ako 10 000 

a menej ako 150 000 a bola dodržaná hustota obyvateľov na km2 menej ako 150 obyvateľov.  

Kritériom pre výber členov zo súkromného sektora boli sektory ich pôsobenia , 

inštitucionálne, sociálne a ekonomické hľadisko. 

Vybratý bol sektor poľnohospodárstva : ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV," s. r. o., 

Roľnícke družstvo v Plavnici, SPOLAGRO, s. r. o., AGRIČIRČ, a. s..  

Sektor spracovania poľnohospodárskych produktov : AGROKARPATY, s. r. o. Plavnica 

Sektor občianskych združení pôsobiacich v oblasti športu : Futbalový klub Družstevník 

Plavnica, Telovýchovná jednota Poľnohospodár Plaveč, Telovýchovná jednota SOKOL 

ĽUBOTÍN, TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ, TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie, TJ 

Poľnohospodár Minčol Kyjov, TJ Orpann ZZ Orlov. 

Sektor občianskych združení pôsobiacich v oblasti kultúry : Folklórny súbor KALINA 

Plaveč, Folklórny súbor Plavčanka Plaveč, FS Čirčanka  Čirč, DŽATKY PRE VŠETKO 

Plaveč, Občianske združenie Bona fide Kyjov. 

Ostatné občianske združenia : Slovenský Rybársky Zväz Miestna Organizácia ORLOV. 

Z celkového počtu členov zo súkromného sektora je 22,22 % poľnohospodárskych subjektov, 

5,56 %  subjektov spracujúcich poľnohospodársku produkciu, 38,88 % zo sektoru 

občianskych združení z oblasti športu, 27,78 % občianskych združení z oblasti kultúry a 5,56 

% z oblasti ostatných občianskych združení.  

Na ustanovujúcom zasadnutí MAS sa dohodli, že Občianske združenie bude pôsobiť na území 

obcí, ktoré boli prizvané na zasadnutie, lebo tvoria geograficky susediace katastrálne územia. 

Dohodli sa na členskej základni tvorenej z podnikateľských subjektov a neziskových 

organizácií pôsobiacich na území MAS.  

Prítomní sa ďalej dohodli na názve združenia : Občianske združenie MAS „Horný Šariš- 

Minčol“ v skratke MAS „HŠ-M“  a sídle združenia : Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín. 

Stanovy boli schválené. 

 

Ďalším bodom bola voľba orgánov združenia : Výkonný orgán – Rada bude pracovať 

v nasledovnom zložení :  

Ing. Jozef Havrila – starosta obce Ľubotín – verejný sektor 

PaedDr. Ľubomír Rešetár starosta obce Šarišské Jastrabie  - verejný sektor 

Rastislav Grich – starosta obce Plavnica- verejný sektor 

Štefan Petrus – starosta obce Šambron – verejný sektor 
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Ing. Milan Semančík – konateľ ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. - súkromný 

sektor 

Ing. Ľubomír Hnát – predseda RD Plavnica – súkromný sektor  

JUDr. Juraj Rešetár – konateľ   SPOLAGRO, s.r.o. Šarišské Jastrabie – súkromný sektor 

Mgr. Milan Hric – predseda TJ Poľnohospodár Minčol Kyjov – súkromný sektor 

František Figula – predseda OZ DŽATKY PRE VŠETKO – súkromný sektor 

V zmysle stanov počas prestávky rokovania zasadol Výkonný výbor – Rada a zvolil zo 

svojich členov štatutárnych zástupcov :  

Predseda združenia : Ing. Milan Semančík 

Podpredseda združenia : Ing. Jozef Havrila  

 

Na ustanovujúcom zhromaždení bola následne zvolená kontrolná komisia v zložení :  

Ing. Štefan Murcko  - starosta obce Plaveč – verejný sektor, predseda komisie  

Milan Ženčuch – predseda Agro Čirč – súkromný sektor, člen komisie 

Michal Sakala – predseda TJ  Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie, člen komisie  

 

Po skončení ustanovujúceho zasadnutia MAS sa stretol Výkonný výbor – Rada a dohodli sa 

na ďalšom fungovaní MAS „Horný Šariš – Minčol“ . 

Na zasadnutí bol predseda MAS Ing. Milan Semančík poverený zaregistrovať stanovy na 

Ministerstve vnútra SR.  

 Ing. Milan Semančík ako predseda Rady dostal za úlohu sledovať prípravu Programu rozvoja 

vidieka SR pre roky 2014-2020, najmä časť LEADER.  

Stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 20.08.2014. Dňom 

registrácie nadobudli účinnosť.  

 

Výkonný výbor – Rada sa stretávali od registrácie stanov na stretnutiach podľa aktuálnych 

tém..  

Rokovanie Rady  MAS „Horný Šariš – Minčol“ 10 septembra 2014.  

Členovia Rady pripravili materiál, kde pre pochopenie fungovania MAS uviedli niekoľko 

faktov:  

Na udržateľný rozvoj regiónu program využíva jej skutočný potenciál. Zohľadňuje jej výhody 

a nevýhody a vytvorená stratégia rozvoja zodpovedá jej skutočným potrebám. 

Pri rozhodovaní a stanovovaní priorít stratégie rozvoja pripisujeme veľký význam zapojeniu 

oblastnej správy a obyvateľov. Dôraz na najnižšiu úroveň je tým najdôležitejším bodom.  
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Dôležitou súčasťou je podpora pri zakladaní miestnych pracovných skupín. Miestne pracovné 

skupiny majú spojiť partnerov z verejnej, súkromnej a dobrovoľníckej sféry a viesť k dialógu 

o smerovaní rozvoja regiónu. 

Vo svojom prístupe program kladie dôraz na integráciu rôznych odborov. Hospodársku, 

sociálnu, kultúrnu a športovú oblasť a oblasť životného prostredia sa program snaží 

koordinovať a zakomponovať do celistvých projektov. 

Partnerstvo bolo založené v roku 2014 a odtvedy zažalo svoju činnosť a začalo pripravovať 

stratégiu, popis tvorby stratégie je uvedený v bode 2.2.  

Ukončenie tvorby stratégie bolo jej schválenie na Valnom zhromaždení  MAS „Horný 

Šariš – Minčol“ 30.novembra 2015. 

Stratégia bola aktualizovaná v zmysle dodatku ku Systému riadenia a Výzvy PPA a Dodatok 

č. 1 schválený 14.11.2016 v priestoroch Motorestu RS Kyjov Pusté Pole 81.  

V roku 2017 bol Riadiacim orgánom vydaný dodatok č. 5 k Systému riadenia CLLD 

LEADER.  

V zmysle tohto dodatku boli aktualizované stanovy a tieto boli schválené na Valnom 

zhromaždení dňa 15.5.2017 v priestoroch Motorestu RS Kyjov Pusté Pole 81. MAS pracovala 

na vypracovaní Dodatku č. 2  k Stratégii CLLD MAS „Horný Šariš- Minčol“, tento dodatok 

bol schválený dňa 12.6.2017 na Valnom zhromaždení v priestoroch Motorestu RS Kyjov 

Pusté Pole 81.   

 

Predmet rokovaní a zápisnice z rokovaní orgánov MAS  „Horný Šariš – Minčol“ je uvedený 

v Prílohe č. 5 k Metodickému pokynu na spracovanie stratégie CLLD .  

. 

 

2.2. Tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

 

Pri príprave stratégie CLLD bolo využitých viacero foriem prieskumu na získavanie 

názorov verejnosti a na zostavenie projektových zámerov. MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

využila dotazníkový a anketový prieskum, dotazníky boli na jednotlivých obciach a web 

stránkach obcí v rámci ktorých bola verejnosť informovaná o tvorbe stratégie CLLD, 

o doterajšej činnosti MAS a o pripravovaných aktivitách v prípade úspešnosti schválenia 

stratégie. Dotazníkový prieskum bol urobený i na jednotlivých obciach, kde sa zberali 

informácie od starostov pre analytickú časť stratégie a projektové zámery obcí, ktoré by sa 

mali implementovať prostredníctvom Stratégie CLLD. Ďalšou formou zapájania obyvateľov 
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regiónu do tvorby stratégie boli pracovné a neformálne stretnutia, členov Rady MAS 

s verejnosťou a podnikateľmi.  Podnikatelia boli oslovený s informáciou o MAS 

a opatreniach, ktoré môže MAS implementovať prostredníctvom stratégie CLLD. Podľa 

týchto informácií si podnikatelia pripravili projektové zámery, ktoré bolí zaslané na MAS. 

MAS na základe analýzy potrieb územia a potrieb obcí a podnikateľov v pracovných 

skupinách pripravovala strategický rámec, implementačný rámec a finančný rámec stratégie 

CLLD.V rámci stretnutí sa vyformovali pracovné skupiny zložené z predstaviteľov 

samosprávy, podnikateľských subjektov a občianskeho sektora.  

Prac. skupina za súkromný sektor: Ing. Ľubomír Hnát, Peter Vančo, Mgr. Lenka Falateková 

Prac. skupina za verejný sektor: PaedDr. Ľubomír Rešetár, Rastislav Grich, Ing. Štefan 

Petrus, Michal Didik 

Spoločná prac. skupina: Ing. Milan Semančík, Ing. Jozef Havrila, Ing. Milan Hric 

Následne sa pracovné skupiny postupne stretávali, čím sa profilovali jednotlivé časti 

stratégie CLLD. Úlohou pracovných skupín bolo najmä analyzovanie územia, zadefinovanie 

silných a slabých stránok jednotlivých oblastí života v regióne, určenie príležitostí a hrozieb 

v nadväznosti na prednosti a nedostatky regiónu, taktiež sa pracovné skupiny zaoberali 

zostavením priorít v území, vytýčenie strategických cieľov, určením vízie a smerovaním 

rozvoja územia. Záverom stretnutí boli zostavené analýzy vnútorného a vonkajšieho 

prostredia regiónu, definície špecifických cieľov a priorít. Jednotlivé časti v rámci záverov zo 

stretnutí vychádzali z potrieb komunity.  

Stretnutia s občanmi boli verejné. Všetky dôležité informácie  boli taktiež pravidelne 

zverejňované na internetových stránkach členských obcí. Na týchto internetových stránkach 

bol uverejnený aj dotazníkový prieskum.  

Miestna akčná skupina sa taktiež propagovala na podujatiach a spoločenských akciách 

v rámci celého regiónu.  

Miestne zainteresované strany sa zapájali od prvého dňa navrhovania stratégie až do 

ukončenia procesu vykonávania. Stratégia CLLD a projekty, ktoré z nej vyplývajú, 

vychádzajú z komunity. Z toho vyplýva, že zapojenie verejnosti nie je a nebolo len doplnkom 

vykonávaným na začiatku prípravy stratégie. 

Zápisy zo stretnutí pri tvorbe stratégie sú uvedené v prílohe č. 5.  

 

Rokovanie Rady  MAS „Horný Šariš – Minčol“ 10 septembra 2014.  

Členovia Rady pripravili materiál, kde pre pochopenie fungovania MAS uviedli niekoľko 

faktov:  
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Na udržateľný rozvoj regiónu program využíva jej skutočný potenciál. Zohľadňuje jej výhody 

a nevýhody a vytvorená stratégia rozvoja zodpovedá jej skutočným potrebám. 

Pri rozhodovaní a stanovovaní priorít stratégie rozvoja pripisujeme veľký význam zapojeniu 

oblastnej správy a obyvateľov. Dôraz na najnižšiu úroveň je tým najdôležitejším bodom.  

Dôležitou súčasťou je podpora pri zakladaní miestnych pracovných skupín. Miestne pracovné 

skupiny majú spojiť partnerov z verejnej, súkromnej a dobrovoľníckej sféry a viesť k dialógu 

o smerovaní rozvoja regiónu. 

Vo svojom prístupe program kladie dôraz na integráciu rôznych odborov. Hospodársku, 

sociálnu, kultúrnu a športovú oblasť a oblasť životného prostredia sa program snaží 

koordinovať a zakomponovať do celistvých projektov. 

 

Rokovanie Rady MAS „Horný Šariš – Minčol“  9.3.  2015  

Rokovanie Rady MAS „Horný Šariš – Minčol“  25.6. 2015 

Pracovné stretnutie členov „MAS Horný Šariš – Minčol“   7 augusta 2015. 

Pracovné stretnutie členov MAS „Horný Šariš – Minčol“  18 septembra 2015. 

Pracovné stretnutie členov MAS „Horný Šariš – Minčol“ 12.októbra 2015  

Rokovanie členov Rady a Kontrolnej komisie MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

18.novembra 2015  

Pracovné stretnutie členov MAS „Horný Šariš – Minčol“ 23.novembra 2015  

Valné zhromaždenie  MAS „Horný Šariš – Minčol“ 30.novembra 2015 

 Zhrnutie :  

Informačné aktivity  

– dotazníkový prieskum pre obce + informácia o LEADER  

-  dotazníkový prieskum pre obce analýza investičných potrieb +  informácie o LEADER 

- dotazníkový prieskum pre obyvateľov v tlačenej forme +  informácie o LEADER 

 -dotazníkový prieskum pre obyvateľov – elektronická forma na internete   

-anketa  u podnikateľov so zameraním na informácie o LEADER  

- analýzu investičných potrieb podnikateľov 

- Výjazdové pracovné stretnutie členov MAS „Horný Šariš – Minčol“  30 októbra 2015 

Doklady o informačných aktivitách sú uvedené v prílohe č. 5.1 

Na formovaní stratégie sa podieľali 3  pracovné skupiny zložené zo zástupcov verejného 

sektora, podnikateľského sektora i občianskeho sektora. 

Doklady o formovaní stratégie a zápisnice zo zasadnutia pracovných skupín  sú uvedené 

v prílohe č. 5. 
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Povinné prílohy:   

- Príloha č. 4: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí) 

- Dátum a podpis člena MAS v prílohe č.4 nesmie byť starší ako 2 mesiace k dátumu 

podania  ŽoSS_MAS (zároveň musí byť aktualizovaná príloha č. 8 Personálna matica 

MAS)  

- Príloha č. 5: Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstva  

- Každá aktivita v popisnej časti (kapitola 2.1 a 2.2) musí byť preukázaná. Druh, forma 

a množstvo predložených dokumentov preukazujúcich aktivity je na rozhodnutí MAS, 

napr.: prezenčné listiny, fotodokumentácia, zápisy a ďalšie relevantné podklady  

- Príloha č. 5.1: Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD (informačné 

aktivity). 

 

3. Analytický rámec 

 

3.1. Analýza zdrojov územia 

3.1.1. Územie MAS  

Administratívno-správna príslušnosť územia 

MAS „Horný Šariš – Minčol“ sa nachádza na severovýchode Slovenska v blízkosti hraníc 

s Poľskou republikou v Čergovskom pohorí. Administratívne patrí do Prešovského 

samosprávneho  kraja, okres Stará Ľubovňa. 

Územie tvorí celý Mikroregión Minčol, ktorý pozostáva z 11 obcí Pusté Pole, Kyjov, Šarišské 

Jastrabie, Ďurková, Vislanka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská Voľa nad Popradom, Orlov, 

Plaveč.  Tri obce sú súčasťou Regiónu Horný Šariš – Hromoš, Šambron, Plavnica. 

Tabuľka č.  1: Výhody/nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácia územia 

Výhody Nevýhody 

- Výhodná geografická poloha, región 

je prihraničný susedí s Poľskou 

republikou  

- dobré prírodné a geografické 

podmienky pre rozvoj prihraničného 

cestovného ruchu, agroturistiky a 

vidieckej turistiky 

-  zaradenie do turistického regiónu 

Tatry 

▪ nevyhovujúca kvalita cestnej siete, 

miestneho, regionálneho i štátneho 

významu za účelom vyrovnávania 

prihraničných disparít v oblasti cestnej 

dopravnej infraštruktúry 

▪ nevyhovujúce kvality a štruktúra 

horských dopravných zariadení v 

zimných strediskách cestovného ruchu 

▪ prítomnosť medzinárodnej cesty s 
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- vysoký potenciál pre využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie 

- vysoká kvalita podzemnej vody 

-  unikátne prírodné dispozície, 

chránené oblasti, rezervácie a areály 

- dobrá dopravná dostupnosť, priame 

železničné spojenie s dopravným 

železničným uzlom 

- bohatá história a silný ľudský 

potenciál v organizovaní kultúrno – 

spoločenských, športových aktivít, 

udržiavanie ľudových zvykov 

a tradícií 

nadmernou produkciou exhalátov, v 

zimných mesiacoch i prachu z posypu 

▪ zlý, v niektorých prípadoch veľmi zlý až 

havarijný stav komunikácií medzi obcami 

 

 

3.1.1.1. Geografická charakteristika 

Územie je na východe tvorené obcami Obručné, Ruská Voľa nad Popradom, Čirč, Šarišské 

Jastrabie a Kyjov. Toto územie je súčasťou  Čergovského pohoria. V mieste, kde sa stretávajú 

okresy Stará Ľubovňa, Sabinov a Bardejov, sa nachádza najvyšší kopec vrchoviny - Minčol s 

nadmorskou výškou 1157m. Najlepší prístup na vrchol je z obce Čirč. Do časti územia 

zasahujú Levočské vrchy v obciach Kyjov a Pusté Pole. 

Zo západu je územie tvorené obcami, ktoré sú súčasťou regiónu Horný Šariš, ide o obce 

Plavnica, Hromoš a Šambron. Územie  leží v severnej časti Levočských vrchov , v doline 

potoka Šambronka. Stred územia je tvorený  Ľubotínskou pahorkatinou. 

Severná hranica územia je zároveň štátnou hranicou s Poľskou republikou, čo dáva územiu 

potenciál na rozvoj cezhraničnej spolupráce. 

Územím preteká rieka Poprad, ktorá zberá vody miestnych riečok a potôčkov a odvádza ich 

do Baltského  mora. 

 

3.1.1.2 Prírodná charakteristika 

     Na   základe   geologických   podmienok   patrí   severovýchodná časť do  flyšového 

pásma, ostatné  územie je tvorené vnútrokarpatským paleogénom. Z hľadiska klímy patrí 

územie do mierne teplej oblasti, k okrsku mierne teplému, vlhkému, s chladnou, alebo 

studenou zimou, dolinovému. Územie má kotlinovú klímu s veľkou inverziou teplôt, mierne 



 

21 
 

suchú až vlhkú. Prevažuje subtyp kotlinovej klímy mierne chladnej, menšie zastúpenie v 

okolitom území má aj kotlinová klíma chladná. Pôdny fond územia tvoria pôdy kotlín – 

pararendziny až rendziny, hnedé lesné pôdy nasýtené, nenasýtené, oglejené a zvyškovo 

karbonátové na zvetralinách hornín bradlového obalu. Taktiež pôdy v tomto území tvoria 

rendziny na karbonátových zvetralinách bradiel. Územie spadá podľa fytogeografického 

členenia Slovenska do oblasti západokarpatskej kveteny, do obvodu východobeskydskej 

flóry. Tú patria Východné Beskydy (Čergov) a Šarišská vrchovina. Územia  sú botanicky 

málo známe. Nevyskytujú sa tam skoro nijaké zvláštnosti. V južnejších častiach sa vyskytujú 

viaceré teplomilné druhy, ktoré dolinami prenikajú hodne na sever. Rastie tu ostrica nízka, 

ometlina štíhla, brekyna, timotejka Boehmerová, mednicka brvitá, lan žltý, nátržník piesočný, 

jagavka vetvistá, oman mecolistý, astra kopcová a mnohé ďalšie. Zo vzácnejších druhov je z 

viacerých miest známa ostrica sedmohradská, vyskytuje sa tu aj ranostaj širokolistý, scila 

dvojlistá východná a svíb južný, ktoré sa u nás vyskytujú len na východnom Slovensku.  

Z lesov v tomto území prevládajú dubiny a dubovo – hrabové lesy, celkove však bučiny 

zaberajú najväčšiu plochu. V bučinách v nie príliš vysokých polohách, sa vyskytujú niektoré 

horské druhy napr. horec luskácovitý, čajovník alpínsky, ruža ovisnutá, ríbezľa alpínska, atd. 

 

Zloženie fauny územia nie je také pestré ako v hornatých oblastiach Slovenska. 

Územie, je z hľadiska fauny málo významné. Ide o značne využívanú poľnohospodársku 

krajinu, v ktorej sú živočíšne spoločenstvá pomerne chudobné a značne narušené 

antropogénnou činnosťou. Prevládajú živočíšne spoločenstvá polí a lúk. K týmto zoocenózam 

možno priradiť aj zoocenózy neobrábaných plôch, ako sú smetiská, rozrobené zemné práce 

železničných násypov, ciest, priehrad a pod. Charakteristickým znakom tohto biotopu je 

otvorenosť, každoročné i lokálne striedanie kultúr, ročné zmeny v kultúrach súvisiace s ich 

vývojom, určitá druhová stereotypnosť a časté hlboké zásahy človeka do biocenóz. Väčšina 

druhov zo suchozemských stavovcov, ktoré sú súčasťou tejto zoocenózy, pôvodne obývala 

stepi. Preto aj adaptačný vývinový proces prebiehal pri nich z hľadiska požiadaviek, ktoré na 

ne kládlo toto nekryté otvorené prostredie. Jeho výsledkom je predovšetkým dokonalé farebné 

splývanie s prostredím, ktoré zabezpečuje stepným živočíchom ochranu pred predátormi. 

Charakteristické druhy pre polia, lúky a pasienky stredných polôh sú hrabavka škvrnitá, 

prepelica poľná, jarabica poľná, škovránok poľný, zajac poľný, syseľ obyčajný, drop veľký, 

drop malý, ležiak obyčajný, kaňa sivá, kaňa popolavá, myšiarka močiarna, trasochvost žltý, 
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strnádka lúčna, chrček roľný a tchor stepný, pre vlhké lúky je charakteristický chrapkáč 

poľný, pre vlhké lúky s nížinnými poľami je charakteristický cíbik chochlatý, pre neobrábanú 

zem je typická pipíška chochlatá. 

Živočíšne spoločenstvá bezstavovcov polí (kultúrnej stepi) v porovnaní s lesnými a lúčnymi 

spoločenstvami sú pomerne chudobné na druhy dôsledkom agrotechnických zásahov, ktoré 

rušivo pôsobia na štruktúru živočíšnych spoločenstiev.  

Poľovná zver je zastúpená hlavne bažantom obyčajným, zajacom poľným, kačicou divou, 

srncom hôrnym, sviňou divou, jeleňom obyčajným, prepelicou a jarabicou. Z ostatných 

druhov tu žije líška obyčajná, kuna lesná, tchor obyčajný a iné. 

 

3.1.1.3 Historický vývoj 

Každá obec z územia  je výnimočná svojou históriou a pamiatkami, ktoré tam nájdeme. 

Ďurková 

Vznikla v 2.polovici 14 storočia. Obec je doložená z roku 1427 Gewrkuagasa, neskôr ako 

Gyurko, Gyurikow 1773, Djurkow 1808, Ďurková 1958. Ako obec vznikla v roku 1958 

osamostatnením osady Ďurska od obce Plaveč a premenovaním na Ďurková. 

Orlov 

Podhorská obec Orlov leží vo východnej časti Ľubovnianskej vrchoviny, v údolí rieky 

Poprad, tesne pred tým, než opúšťa územie Slovenska. Najvyššie položeným bodom v katastri 

obce je Kurčínska magura s výškou 894 m n. m. Najnižšie položeným bodom v katastri obce 

je sútok Smrečanského potoka a rieky Poprad, 460 m n. m. 

Prvá písomná zmienka je v rokoch 1330-1349.Obec je doložená z roku 1349. V roku 1787 

mala 61 domov a 471 obyvateľov. Roku 1828 70 domov a 564 obyvateľov. 

Plaveč 

Predpokladaný vznik prvého pečatidla obce môžeme datovať už do začiatku 14. storočia. 

Obec je doložená z roku 1287 ako Polowcka neskôr ako Plauch 1289 Plawecz 1773 Plavec 

1786 Plaveč 1920. 

 

Pusté Pole 

Obec  leží na styku Levočských vrchov a Čerchovom v doline potoka Hradlová. Nadmorská 

výška v strede obce je 560 m n. m. História obce je úzko spätá s obcou Krivany. Vznikla v 

roku1956 odčlenením rovnomennej miestnej časti od tejto obce. Osada v jej katastri však 

existovala už v 11. storočí. Písomnosti z 13. storočia hovoria o kráľovskom poľovnom revíre 
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na tomto území. Jej chotár spustol a to sa odrazilo v maďarskom názve Puszta Mezö (Pusté 

Pole), ktorý sa objavuje koncom  16. storočia pri novo založenej obci Vislanka (Vizranka, 

Puszta Mezö). Od roku 1927 sa Vislanka objavovala už pod jediným názvom a preto keď sa 

roku 1956 osada stala samostatnou obcou, prevzala historický názov Pusté Pole. 

Obručné 

Obec založili na zákupnom práve v 2. polovici 14. storočia na území panstva Plaveč. 

Zalesnenie územie, na ktorom dedinka vznikla, sa prvý krát spomína v listine uhorského kráľa 

Karola Róberta v roku 1312, kedy teritórium bolo darované šľachticovi Rikolfovi, z hradného 

panstva Kamenica. Prvá písomná zmienka o obci Obručné – Obruczno, vtedy patriacej rodu 

Dežofi, je z roku 1636. Možno ju zaradiť k menším šarišským obciam. Napr. roku 1787 tu v 

14 domoch žilo 88 obyvateľov a roku 1828 v 32 domoch 247 obyvateľov. Pôvodné 

obyvateľstvo sa živilo pastierstvom a roľníctvom. 

Vislanka 

Najstaršia správa  o obci je  z r. 1595, keď šarišský  zeman Michal Kelemeši v r. 1596 

protestoval proti Gašparovi Farkašovi zo Skároša  kvôli  činnosti  poddaných  z Vislanky  v  r. 

1595. Z  toho je zrejmé, že sídlisko  jestvovalo  už  pred  r. 1595. V písomnostiach z konca 

16. a zač. 17. stor. sa vyskytuje pod názvom Wyzranka. Sídlisko pravdepodobne  založili  

usadlíci  so šoltýsom v poslednej štvrtine 16. st. V r. 1600 prvýkrát zdanili tamojšie sedliacke, 

prípadne valaské  domácnosti daňou  kráľovi. V sídlisku  bolo 13  obývaných poddanských 

domov a zaiste aj  dom šoltýsa. Sídlisko  sa pomerne rýchlo   rozrástlo  na   stredne  veľkú   

dedinu, ktorá  patrila Dežofiovcom, Farkašovcom a Berzeviciovcom. R. 1789 mala 30 a v r. 

1828 - 55 domov. Obyvatelia boli roľníci, zaoberali sa chovom dobytka. Po r. 1918 sa 

zamestnanie obyvateľstva nezmenilo. 

Ruská Voľa nad Popradom  

Územie medzi riekou Poprad a potokom Obručné, kde neskôr vyrástla aj táto obec, už roku 

1312 daroval uhorský kráľ Karol Róbert šľachticovi Rikolfovi z Kamenice. Územie a neskôr 

obec patrili takto do hradného panstva Kamenica. Počiatky obce sú nejasné. Predpokladá sa, 

že obec bola založená šoltýsom na zákupnom (nemeckom) práve, a potom koncom 16. 

storočia doosídlená rusínskym obyvateľstvom na valašskom práve. Prvá písomná zmienka o 

existencii pochádza z roku 1588, keď sa jej zmocnil Juraj Horváth, majiteľ hradu Plaveč. 

Neskôr patrila Bornemisovcom a Dežefiovcom. Patrila k malým šarišským obciam. Napr. 

roku 1787 tu v 12 domoch žilo 114 obyvateľov a v roku 1828 v 33 domoch 260 duší. 

Obyvatelia boli prevažne pastieri, roľníci a drevorubači. Správu obce od 16. stor. vykonával 

richtár s obyčajne s dvoma prísažnými. Keď si šarišské obce roku 1837 dávali vyhotovovať 
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pečatidlá na základe príkazu stolice, Ruská Voľa nad Popradom to urobila tiež. Dala si 

vyhotoviť typárium o priemere 23 mm zo symbolom roľníctva – snopom, preloženým kosou, 

tak ako ďalšie početné obce v Šariši. Obec sa však s týmto symbolom nestotožnila. Členitý 

chotár obce viac vyhovoval pastierstvu dobytka, čo sa odrazilo aj v novom pečatidle. 

Vyhotovené v roku 1868. jeho obsahom  je totiž na trávnatej pažiti býk, pred ktorým s pažite 

vyrastá mak. 

Ľubotín 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1300. Najstarší zápis pochádza od farára Štefana de 

Lubetin z roku 1330. Sídlisko však jestvovalo dávno predtým. Svedčí o tom skutočnosť, že 

potok Ľubotín (Lybicin, Lybethin, Lubetin), bol odvodený od názvu sídliska. Staro-slovenský 

názov (od Lubota) svedčí o tom, že Ľubotín patrí k najstarším slovenským dedinám na okolí 

jestvujúcim pred 11. storočím. Dedina zač. 14. st. spustla a v 1. pol. 14. storočia z iniciatívy 

feudálnych pánov sa usadili noví osadlíci so šoltýsom. Niekedy v tomto čase vzniká aj erb a 

symbol obce - Madona s dieťaťom. 

Čirč 

Obec Čirč bola založená na základe zakúpeného práva na území panstva Plaveč. 

Prvýkrát sa spomína v roku 1248 ako kráľovský poľovnícky revír, ktorý dostal Detre. 

Posledným vlastníkom bola rodina Dessewffyovcov. 

Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, ovčiarstvom a drevorubačstvom. Rozloha obce v 

roku 1248 činila 3 532 katastrálnych jutár, 1417 siah. Kolonizácia sem privádza najprv 

nemecké a neskôr valašské, ruské – ukrajinské obyvateľstvo. Maďarská červená armáda 

nedosiahla územie Čirča a tak obec obsadilo československé intervenčné vojsko. Od 19 

storočia bol v prevádzke kameňolom a od roku 1914 obecný mlyn. Poľnohospodárstvo, ako 

najrozšírenejšie zamestnanie obyvateľov, bolo značne zaostalé. 

V roku 1919 začali sa aj v Čirči prejavovať dôsledky hospodárske krízy, ktorá spôsobila 

prudké zhoršenie hospodárskej a sociálnej situácie obyvateľov. Mnohí občania sa ocitli bez 

práce. Kríza svojimi dôsledkami negatívne poznačila život ľudu. V tomto období sa tlačili 

čirčanské noviny Zarja v ruskom jazyku. 

Po vytvorení ľudovodemokratickej Československej republiky začala sa písať nová kapitola 

vo vývoji obce. Už roku 1948 začala sa výstavba cesty Lenartov – Čirč - Ľubotín, ktorá sa po 

skončení roku 1959 stala významnou dopravou tepnou pozdĺž štátnej s Poľskou  republikou. 

Kyjov 

Obec vznikla v 1. polovici 15. storočia na území panstva Kamenica. Prvá písomná zmienka je 

z roku 1390 kde sa spomína pod názvom Kyo. V súpise z roku 1538 je vedená ako rusínska 
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obec.  Koncom 16. storočia bola stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským 

obyvateľstvom, ktorého časť bola roľnícka a časť valaská slovenského a rusínskeho pôvodu. 

Šarišské Jastrabie 

Prvá správa o obci je z roku 1479, kedy šľachtic Ladislav z Kamenice zálohoval svoj majetok 

v Jastrabom šľachticovi Tomášovi z Torysy. Nesporné však je, že obec ako sídlisko, 

jestvovala už skôr a to v roku 1435. V dokumentoch z 15. a 16. storočia sa uvádza pod 

názvom Jeztreb. Pôvodný názov Jastrab patril údoliu v ktorom obec vznikla. Od 16. storočia 

Jastrabie vlastnili Dessewfyovci a v 19. storočí Szirmayovci. Pôvodné obyvateľstvo sa 

zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. 

Hromoš 

Najstaršia správa o obci je z r.1600, keď poddaní boli prvýkrát zdanení. Vtedy obyvatelia 

bývali v 8 domoch. Sídlisko vzniklo v 80. rokoch 16. st. Dedinu vybudovali usadlíci podľa 

zákupného práva spolu so šoltýsom na území panstva Plaveč, pri Hromovci, pravostrannom 

prítoku Popradu, z iniciatívy šľachticov Horvátovcov. Patrila k najmladším v okolí a v Šariši 

vôbec. Okolo r. 1600 bola malou kopaničiarskou dedinou s asi 10 domami poddaných a 

šoltýsa. R. 1787 mala 31 a r. 1828 33 domov. Obyvatelia boli roľníci, pastieri, tkáči, pracovali 

v lesoch. Po r.1918 sa zamestnanie obyvateľstva nezmenilo. 

Plavnica  

Najstarší písomný doklad je z roku 1325 (Plavnich); v roku sa obec spomína 1427 ako súčasť 

hradu Plaveč s 55 portami. V neskoršom období feudalizmu bola obec majetkom 

Paloczayovcov. V roku 1787 mala obec 135 domov a 1035 obyvateľov, v roku 1828 167 

domov a 1211 obyvateľov. V 2. polovici 19. storočia bola založená pila, ťažba piesku a v 

20.stor. likérka. Veľká vysťahovalecká vlna zasiahla obec v rokoch 1880 - 1914. Obyvatelia 

boli zväčša roľníci a nádenníci, odchádzajúci často na sezónne práce. V súčasnosti obyvatelia 

odchádzajú za prácou prevažne do St. Ľubovne a Prešove. 

Šambron 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z listiny z roku 1411. Obec sa vyskytuje pod 

nemeckým názvom Schonbrunn – Pekný prameň.  Obec možno zaradiť v minulosti k stredne 

veľkým šarišským obciam. Od roku 1922 bola začlenené pod okres Stará Ľubovňa. Koncom 

15. alebo prvej polovice 16. storočia tu postavili Pravoslávny chrám. Obec bola totiž vtedy 

doosídlená rusínskym obyvateľstvom . V roku 1872 bol chrám miestnymi gréckokatolíkmi 

prebudovaný v neobarokovom a neoklasicistickom slohu. Chrám bol zasvätený Panne Márii 

ochrankyni. 
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3.1.1.4. Doterajší rozvoj územia 

Rozvoj územia MAS „Horný Šariš – Minčol“  sa realizuje v rámci rozpočtových možností 

jednotlivých obcí a uchádzaním sa o štátne dotácie a získavanie prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov európskej únie. Doteraz realizované štátne dotácie z Ministerstva 

financií, Ministerstva kultúry smerovali na riešenie potrieb rozšírenia kanalizácie, obecnej 

kanalizácie a ČOV, rekonštrukciu kultúrnych domov, opravy národných kultúrnych pamiatok, 

rekonštrukciu striech, ciest, verejných priestranstiev. Niektoré obce čerpali aj finančné 

prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ predovšetkým však z PRV SR 2004- 2006 v rámci 

opatrenia 3.2.2 Obnova a rozvoj obcí, Regionálneho operačného programu opatrenie 4.1 

Regenerácia sídiel a PRV SR 2007-2013 v rámci opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb. Obce územia 

MAS „Horný Šariš – Minčol“ čerpali v doterajšom období najviac finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ, potom zo štátneho rozpočtu a taktiež z vlastných zdrojov. 

 

3.1.1.5. Zaujímavosti a zvláštnosti územia, typické črty 

Okres Stará Ľubovňa, na území ktorého sa nachádza „MAS Horný Šariš – Minčol“  možno 

charakterizovať ako miesto s atraktívnou prírodou a kvalitným životným prostredím. Týmto 

tento priestor  vytvára vhodné podmienky pre cestovný ruch, rekreáciu, turistiku a liečebné 

pobyty.  Vybudovaná je sieť lyžiarskych vlekov, turistických a cykloturistických trás.  

Nachádzajú sa tu maloplošné chránené územia, a to národné prírodné rezervácie - Čergovský 

Minčol, Haligovské skaly, Prielom Dunajca a Prielom Lesnického potoka, národná prírodná 

pamiatka - jaskyňa Aksamitka, prírodné pamiatky v okolí Kyjova - Kyjovské bradielko, 

bradlá Lysá hora a Rebrá, Litmanovský potok, Okrúhly kopec pri Šarišskom Jastrabí, Skalky 

pri Údole, Skalná ihla pri Chmeľnici, travertínové jazierko Kráter vo Vyšných Ružbachoch, 

prírodné rezervácie - Slatina pri Šarišskom Jastrabí, Kamienska tisina, Jarabinský prielom a 

chránený areál Plavečské štrkoviská. Región  so svojim krajinársky pôsobivým charakterom 

územia poskytuje mimoriadne možnosti na rekreáciu, turistiku, agroturistiku, liečebné pobyty. 

Patrí k regiónom s najmenej poškodeným životným prostredím, s hodnotnými historickými a 

kultúrnohistorickými pamiatkami.  
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 Územie MAS „Horný Šariš – Minčol“  sa nachádza na severe Slovenska, v bezprostrednej 

blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou ( medzinárodný hraničný priechod Čirč- 

Leluchów ). Územie je  obkolesené pahorkatinami, obce ležia v kotlinách, sú ohraničené 

pasienkami a lesmi. Obce sa nachádzajú na území, ktoré je možné zaradiť do Tatranského 

regiónu CR a v zmysle stratégie rozvoja CR sa tento región nachádza v oblasti s 

medzinárodným významom pre cestovný ruch. V zmysle Regionalizácie CR Slovenska je 

územie obcí, ktoré patria do Tatranského regiónu, zaradené z časových hľadísk do subregiónu 

dlhodobého horizontu, čo znamená, že na rozdiel od subregiónov strednodobého horizontu, 

nejde o vyprofilované oblasti CR vzhľadom k možnosti využitia potenciálu územia v čase. 

Subregióny dlhodobého horizontu vyjadrujú možnosť dlhodobého využitia prírodného 

potenciálu. 

Tatranský región má na základe hodnotenia v regionalizácií cestovného ruchu v 

strednodobom ako aj dlhodobom horizonte medzinárodný význam a je zo všetkých regiónov 

cestovného ruchu v Prešovskom kraji najvýznamnejší. Je vymedzený okresmi Poprad, 

Kežmarok a Stará Ľubovňa. 

Územie obcí združených v MAS disponuje atraktívnym potenciálom pre rozvoj CR. Tento 

potenciál zahŕňa takmer všetky dôležité formy cestovného ruchu, ktoré je možné využívať 

celoročne. 

Obce  na území MAS majú  nadviazané cezhraničné partnerstvá s obcami a mestami 

v Poľskej republike. Uvedené partnerstvá sú priamo predurčené k rozvoju cestovného ruchu, 

kde je možné toto prepojenie využiť a uskutočniť mnohé aktivity s cezhraničným rozmerom. 

Obce MAS , aj v previazaní na širšie územie, vytvárajú vhodné podmienky pre cestovný ruch, 

rekreáciu, turistiku a liečebné pobyty. Obce sú členmi Euroregiónu Tatry, ktorý vznikol s 

úmyslom zblíženia a spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v roku 1994. 

V obciach MAS „Horný Šariš – Minčol“ je možné nadviazať na nasledovné aktivity CR: 

 

 aktívny pobyt v prírode 

Aktívny pobyt v prírode zahŕňa pobyt na horách, v lesoch, všetko, čo súvisí s pobytom 

v prírode, t.j. turistiku. Obce MAS „Horný Šariš – Minčol“  sa nachádzajú v oblasti, ktorá 

ponúka veľké množstvo spôsobov trávenia voľného čas aktívnym spôsobom. Obce sa 

nachádzajú v blízkosti vodných zdrojov, v bezprostrednej blízkosti zaujímavých turistických 

oblastí ( Čergov, blízkosť Vysokých Tatier a pod.). 

V regióne  sa nachádzajú značené turistické chodníky: 
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• Červená turistická trasa : Obručné - Minčol - ide o trasu v celkovej dĺžke 10,2 km, ktorá     

prechádza obcami - Kyjov, Obručné, Čirč ( 1,5 km), Ruská Voľa nad Popradom, Lukov, 

Šarišské Jastrabie, Livovská Huta. 

• Zelená turistická trasa : Čirč rázcestie- Kamenica, rázcestie- trasa v celkovej dĺžke 20km, 

prechádza obcami Kamenica, Čirč ( 5,8 km), kyjov, Šarišské Jastrabie, Livovská Huta. 

• Modrá turistická trasa: Sedlo pod Dlhou- Šiba, zastávka- trasa s celkovou dĺžkou 29 km, 

prechádza obcami Livov, Šiba, Lukov, Hervatov, Kríže, Čirč ( 1,5 km ), Livovská huta, 

Šarišské Jastrabie, Ruská Voľa nad Popradom, Kľušov. 

• Žltá turistická trasa : Ďurková- Minčol, s celkovou dĺžkou 10,2 km. Táto trasa vedie cez 

obce Šarišské Jastrabie, Kyjov, Ďurková a Ľubotín. 

• Zelená turistická trasa prechádza Ľubovnianskou vrchovinou 

• Zelená turistická mapa Levočské vrchy prechádza časťou územia cez obce Šambron 

a Plavnica.  

 pobyt pri vode 

V posledných rokoch medzi najčastejšie formy trávenia voľného času je možné zaradiť aj 

pobyt pri vode spojený s rôznymi aktivitami s vodou spojenými, ako napríklad kúpanie, 

splavovanie, vodácke športové aktivity a podobne. Územím MAS preteká  rieka Poprad, ktorá 

sa teší veľkej obľube, pretože je možné ju zaradiť k nenáročnej vode pre splavovanie. 

 vidiecka turistika, agroturistika  

V posledných rokoch sa do popredia dostáva agroturistika, ktorá predstavuje špecifický 

spôsob trávenia voľného času a to predovšetkým v podmienkach vidieka. Základným účelom 

agroturistiky je umožniť poznávať vidiecky život zblízka, tzn. na vlastnej koži si vyskúšať 

život na vidieku, ktorý je sprevádzaný aj inými aktivitami, ktoré sa tu uskutočňujú, resp. z 

neho vyplývajú. Ide predovšetkým o poľovníctvo a rybárstvo a život na farme. 

Obce na území MAS „Horný Šariš – Minčol“  sa vyznačujú typickým vidieckym osídlením, 

so zachovalou vidieckou krajinou. Územie sa vyznačuje málo porušenou prírodnou krajinou, 

pre ktorú je príznačná vysoká krajinárska aj ekologická hodnota so zachovalými pôvodnými 

zvykmi. 

Najdôležitejšou hodnotou územia je nenarušená podhorská a horská krajina, ktorá ponúka 

neobyčajné možnosti rekreácie a turistiky v prírodnom prostredí. Územie má výborné 

predpoklady na rozvoj vidieckej turistiky a chalupárstva. 

 návšteva prírodných zaujímavostí 
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• Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol : Chránené územie sa nachádza na 

vrcholovom hrebeni Minčola, prevažne v jeho severovýchodnej časti. Rezervácia bola 

vyhlásená na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením 

východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, 

dôležitej z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. 

• Plavečské štrkoviská  tvoria vodné plochy a z časti ostrovné plochy, ktoré vznikli 

prirodzenou rekultiváciou po odťažení štrkopieskov. Dominantným typom 

vegetačného krytu sú husté vŕbové porasty v sprievode hydrofilného bylinného 

podrastu. 

• Kyjovské bradielko : Vystupuje severne od obce Kyjov a vzácnym ho robia nielen 

chránené druhy rastlín, ale aj zaujímavá malakofauna (mäkkýše). Vápencové bralo je 

domovom významných malakocenóz (spoločenstiev mäkkýšov). 

Estetickú hodnotu dotvára aj jeho geomorfologický tvar. Okrem príjemného pohľadu, 

ktorý bradielko vyvoláva, je tiež predmetom vedeckého či výskumného využitia. 

• Lysá hora – katastrálne územie obce Kyjov krajinárska dominanta, bohaté zastúpenie 

vápnomilnej flóry. 

• Okrúhly kopec : Morfologicky nápadné, takmer pravidelné kruhové bradlo s 

nadmorskou výškou 628 m juhozápadne od obce Šarišské Jastrabie. Bohaté zastúpenie 

tu má vápnomilná kvetena s 2 druhmi úplne chránených rastlín - zvonček klbkatý a 

ľan žltý. 

• Rebrá : Prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu výrazného bradlového 

geomorfologického  útvaru a vysoko estetického krajinného fenoménu ojedinelého 

typu. Jeho vysoká vedecká hodnota spočíva aj vo výskyte chránených rastlinných 

druhov a významných ohrozených karpatských malakocenóz. 

• Prírodná rezervácia Slatina pri Šarišskom Jastrabí : prírodná rezervácia  je vyhlásená 

na ochranu zachovaných slatinných spoločenstiev so zriedkavými druhmi rastlín na 

vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Posledný zachovalý ekosystém 

svojho druhu v Ľubovnianskej vrchovine. 

 

 návšteva kultúrnych a architektonických pamiatok 

Územie regiónu MAS „Horný Šariš – Minčol“ je charakteristické prítomnosťou zachovalých 

prvkov kultúrneho a historického dedičstva, v obciach sa dodnes zachovali pôvodné ľudové 

tradície a zvyky. 
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Pre dané územie je typický stret viacerých kultúr a to kultúr oblastí Šariš, Spiš, Rusínska 

kultúra a blízkosť Poľska, t.j. aj neodmysliteľný vplyv poľských tradícií predurčili charakter 

územia. Dôležitú úlohu pri vymedzení kultúrno-historického potenciálu zohráva taktiež 

Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev. 

• Kováčska dielňa a vyhňa Čirč - Vyhňa a dielňa je národná kultúrna pamiatka č. NKP 

4345. Tvoria ju celkovo 2 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: 

vyhňa kováčska, kolárska dielňa. 

• Gréckokatolícky kostol sv. Valentína Ďurková : Sakrálnou vzácnosťou obce Ďurková 

je gréckokatolícky kostol zasvätený sv. Valentínovi z 18. storočia, postavený na 

základoch bývalej grófskej sýpky. Najhodnotnejším prvkom interiéru kostola je oltár 

Zbičovaného Krista 

• Kostol sv. Lukáša evanjelistu, Hromoš : Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša 

evanjelistu, postavený v roku 1895 v historizujúcom slohu, jednoloďový s vežou. 

Nachádza sa pri cintoríne. 

• Prícestná kaplnka, Kyjov – národná  kultúrna pamiatka, prícestná kaplnka, lokalita 

Kyjov. 

• Hrad Plaveč - zrúcanina hradu na návrší Spišsko-šarišského medzihoria, nad obcou 

Plaveč - časť Podzámok, nad údolím rieky Poprad. Značná devastácia dnes už 

neumožňuje z nadzemných múrov určiť etapy stavebného vývoja hradu. Veľkosť a 

členitosť areálu naznačuje zvyšok pôvodnej obytnej veže, obranných bášt a pozostatky 

polkruhovej bašty z novodobej prestavby, ktoré spolu s útržkami spodných konštrukcií 

renesančných múrov vymedzujú nádvorie. Podľa starších opisov býval dvor na 

vnútornej strane hradieb obstavaný budovami a prístupný bránou v strede východného 

krídla. Na juhu a na západe rozširovalo priestor hradu predhradie. 

• Rímskokatolícky kostol sv. Margity, Plaveč :  Kostol sv. Margity vystavaný ako 

gotický, v renesancii rozšírený o južnú kaplnku a po roku 1730 úpravy barokového 

štýlu. Kostol má valenú klenbu s lunetami a v kaplnke renesančnú krížovú klenbu. 

• Ľudový dom, Plavnica : národná kultúrna pamiatka.  

• Socha Plavnica : socha sv. Jána Nepomuckého  národná kultúrna pamiatka  

• Evanjelický kostol Plavnica : národná kultúrna pamiatka. Kostol má pôdorys v tvare 

gréckeho kríža so skrátenými kolmými ramenami a zaobleným ramenom pri oltári. 

Štítová fasáda je členená lizénami. V strede priečelia je kamenný portál s datovaním 

do roku 1806. 
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• Rímskokatolícky ranogotický kostol v Plavnici - Nový ranogotický kostol bol 

postavený až po roku 1325 a bol určený spoločne pre Starú aj Novú Plavnicu. V roku 

1662 bol po požiari opravený. V prvej polovici 18. storočia bol barokovo upravený a 

po ďalšom požiari v roku 1817 obnovený. Veriaci ho renovovali ešte v roku 1885 a 

čiastočnú opravu uskutočnili v prvej polovici 20. storočia 

• Kostol Šambron : národná kultúrna pamiatka. Farský chrám ochrany Presvätej 

Bohorodičky 

• Kostol Šarišské Jastrabie : národná kultúrna pamiatka. Gréckokatolícky klasicistický 

kostol  z rokov 1812 - 1819. 

 návšteva púťových a posvätných miest 

Obec Čirč patrí k významným pútnickým miestam Gréckokatolíckej cirkvi. Začiatky 

pútnického miesta siahajú do roku 1896 a viažu sa na udalosť, ktorá sa stala na miestne 

zvanom ,,Uhliská". Počas pôsobenia kňaza Jána Janoviča sa v roku 1898 uskutočnili v obci 

mimoriadne udalosti. Na vrchu zvanom ,,Uhliská" sa trom dievčatám, pastierkam z obce, 

ukázal záhadný starec. Podľa výpovedí, bol to sám Ježiš Kristus v podobe žobráka, ktorý 

dievčatám odovzdal posolstvo.  

 folklór 

Jedným zo spôsobov, ktorým je možné predstaviť oblasť a kultúru, je prostredníctvom 

tradičných odevov, hudby, piesne, tanca a podobne. K tomuto prispeje aj oboznámenie sa s 

Rusínskou kultúrou a folklórom.  

Medzi najdôležitejšie prejavy územia patrí folklór, ktorý v sebe spája tradičné zvyklosti 

daného obyvateľstva, spôsob života, odievania a podobne.  

Folklórne skupiny a súbory pôsobiace na území MAS „Horný Šariš – Minčol“ : 

Minčol – Kyjov 

Folklórna spevácka skupina Plavnica 

Folklórny súbor Čirčanka 

Folklórny súbor v Ľubotíne 

Folklórny súbor KALINA Plaveč 

Folklórny súbor Plavčanka Plaveč   

DŽATKY PRE VŠETKO Plaveč 

Občianske združenie Bona fide Kyjov 
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3.1.1 Popis prírodných, ľudských, kultúrno-historických, ekonomických, 

inštitucionálnych a iných zdrojov 

 

3.1.1.2 Demografická situácia 

3.1.1.2.1 Počet obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov je jedným z najdôležitejších ukazovateľov, ktorý nám pomáha 

predikovať ďalšie smerovanie a vývoj regiónu.  Podľa nižšie uvedených tabuliek a grafov 

medziročne počet obyvateľov mierne stúpa. Pokles je vidieť len v roku 2012, v ďalšom roku 

sa podarilo pokles zastaviť a v nasledujúcich rokoch je opäť nárast počtu obyvateľov.  

Podľa jednotlivých obcí je situácia iná, je tu vidieť obce, kde je nárast a obce, kde je i pokles 

počtu obyvateľov. Pokles je v menších obciach a v obciach, kde nie je vybudovaná 

infraštruktúra.  

Pozitívne je, že demografické saldo je kladné, narodilo sa viac detí ako obyvateľov regiónu 

zomrelo. Migračné saldo je negatívne, znamená to, že viac obyvateľov sa odsťahovalo za 

lepšími pracovnými a životnými podmienkami ako sa ich na územie MAS prisťahovalo.  

 

Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v rokoch 2007 -  

2014 

Rok 
Počet 

 obyvateľov Muži Ženy 

Prírastok/Úbytok 

 absolútne/ v % 

Index                     rok 

2000 = 100 

2007 
10 476 

5 142 5 334 -3 -0,03 101,66 

2008 10 486 5 142 5 344 10 0,09 101,75 

2009 10 506 5 157 5 349 20 0,19 101,94 

2010 10 532 5 170 5 362 26 0,25 102,19 

2011 10 599 5 236 5 363 67 0,64 102,83 

2012 10 560 5 230 5 330 -39 -0,37 102,46 

2013 10 594 5 263 5 331 34 0,32 102,78 

2014 10 628 5 298 5 330 34 0,32 103,10 

Zdroj: ŠÚ SR – pracovisko Prešov 
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Graf č.  1:  Vývoj počtu obyvateľov v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v období 2007 – 

2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf č.  2: Vývoj počtu obyvateľov v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v období rokov 2007 

– 2014 podľa pohlavia 

 

                                                 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 3 Vývoj počtu obyvateľov MAS „Horný Šariš – Minčol“ – obce v období 

rokov 2007-2014 

Obec/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Čirč 1189 1201 1211 1229 1249 1244 1251 1259 
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Ďurková 267 261 257 260 256 246 241 239 

Hromoš 521 519 513 501 502 510 513 517 

Kyjov 752 746 742 731 739 744 758 759 

Ľubotín 1 364 1 350 1 354 1 375 1 372 1369 1 377 1 362 

Obručné 44 43 43 42 39 35 34 34 

Orlov 735 714 712 706 691 676 654 646 

Plaveč 1863 1855 1858 1838 1841 1836 1843 1835 

Plavnica 1527 1576 1602 1624 1625 1620 1611 1631 

Pusté Pole 230 228 224 225 230 224 226 224 

Ruská 

Voľa nad 

Popradom 

104 101 102 99 98 97 96 102 

Šambron 420 420 422 417 413 401 403 394 

Šarišské 

Jastrabie 
1205 1223 1221 1237 1292 1302 1326 1364 

Vislanka 255 249 245 248 252 256 261 262 

Spolu 10 476 10 486 10 506 10 532 10 599 10 560 10 594 10 628 

Zdroj: ŠÚ SR – pracovisko Prešov 

 

Tabuľka č. 4 Demografický vývoj v obci v rokoch 2007 – 2014 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spolu 10 476 10 486 10 506 10 532 10 599 10 560 10 594 10 628 

Narodení 149 165 146 143 129 110 139 141 

Zomrelí 112 102 97 91 90 94 91 83 

Demografické saldo 37 63 49 52 39 16 48 58 

Prisťahovaní 96 90 95 115 104 70 136 132 

Vysťahovaní 136 143 124 141 103 125 150 156 

Migračné saldo -40 -53 -29 -26 1 -55 -14 -24 

Celkový prírastok/úbytok 
-3 10 20 26 67 -39 34 34 
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Graf č.  3: Prirodzený pohyb obyvateľstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“  v rokoch 

2007 – 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf č.  4: Migračný pohyb obyvateľstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v rokoch 2007 

– 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf č.  5: Prírastok/úbytok obyvateľstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v rokoch 

2007-2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3.1.1.2.2 Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity 

Na území MAS „Horný Šariš – Minčol“   na konci  roku 2014 žilo 10 628 obyvateľov, z toho 

5 330 žien a 5 298 mužov. Z pohľadu demografického rozdelenia je v predproduktívnom 

veku 2 138 obyvateľov, v produktívnom veku 7 036  obyvateľov a v poproduktívnom veku 1 

454 obyvateľov. 

Jedným z najdôležitejších demografických ukazovateľov je vekové zloženie obyvateľstva. 

Trend nárastu pôrodnosti vedie k znižovaniu podielu poproduktívneho obyvateľstva 

a k zvyšovaniu obyvateľstva v predproduktívnom veku. 

Na území MAS „Horný Šariš – Minčol“   je obyvateľstvo zastúpené najväčším podielom v 

produktívnom veku a to 67,16 %, potom nasleduje predproduktívny vek 20,41 % a najmenej 

obyvateľov je na území v poproduktívnom veku a to 13,88 %. Celkovú demografickú 

štruktúru na území MAS „Horný Šariš – Minčol“     znázorňujú tabuľky č.5 , č. 6 a graf č. 6. 

Pri porovnávaní percentuálneho zastúpenia mužov a žien na základe demografickej štruktúry 

(tabuľka č 5. a tabuľka č.6 ) je vidieť, že podiel mužov a žien je približne rovnaký, podiel 

mužov a žien je porovnateľný v predproduktívnom i v produktívnom veku, s mierne vyšším 

počtom mužov v predproduktívnom a v produktívnom veku. V poproduktívnom veku je 

mierne vyšší počet žien. 
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Priemerný vek predstavuje vážený aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci 

danej populácie do daného okamihu. Priemerný vek obyvateľov MAS „Horný Šariš – 

Minčol“     sa postupne zvýšil z 38,01 v roku 2007 na 39,23 v roku 2014. 

 

Dôležitou demografickou charakteristikou je úroveň populačného starnutia. Dobre ju 

vystihujú priemerný vek obyvateľstva (vážený aritmetický priemer podľa početnosti 

obyvateľov v jednotlivých vekoch) a index starnutia (pomer počtu obyvateľov vo veku 65 

rokov a viac na 100 obyvateľov vo veku 0-14 rokov). Index starnutia nad úrovňou 100 % 

znamená starnutie populácie, keďže počet ľudí v poproduktívnom veku prevyšuje počet ľudí 

v predproduktívnom veku. Index starnutia v obciach MAS „Horný Šariš – Minčol“     vzrástol 

od r.2007, kedy jeho hodnota bola 54,77 na hodnotu 68,01 v roku 2014.  výrazne pod  

hodnotou SR – 91,17 %. Podľa demografického vývoja index starnutia má tendenciu nárastu, 

ale  vďaka počtu narodených detí je jeho hodnota prijateľná.   

 

Tabuľka č. 5 Veková štruktúra obyvateľstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“ rokoch 

2007 – 2010 

 

Veková kategória 
2007 2008 2009 2010 

A % A % A % A % 

Počet obyvateľov 

celkom 
10 476 100% 10 486 100% 10 506 100% 10 532 100% 

Muži 
5 142 49,08% 5 142 49,03% 5 157 49,08% 5 170 49,09% 

Ženy 
5 334 50,92% 5 344 50,97% 5 349 50,92% 5 362 50,91% 

Predproduktívny vek - 

muži (0 - 14) 
1 209 11,54% 1 185 11,31% 1 159  11,06% 1 143 10,91% 

Predproduktívny vek - 

ženy (0 - 14) 
1 181 11,27% 1 159 11,06% 1 156 11,03% 1 150 10,98% 

Predproduktívne 

obyvateľstvo celkom 
2 390 22,81% 2 344 22,37% 2 315 22,10% 2 293 21,89% 

Produktívny vek - 

muži (15-64) 
3 466 33,09% 3 477 33,19% 3 508 33,49% 3 543 33,82% 

Produktívny vek - 

ženy 15-64) 
3 311 31,61% 3 354 32,02% 3 360 32,07% 3 367 32,14% 

Produktívne 
6 777 64,69% 6 831 65,21% 6 868 65,56% 6 910 65,96% 
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obyvateľstvo celkom 

Poproduktívny vek - 

muži (65+) 
467 4,46% 480 4,58% 490 4,68% 484 4,62% 

Poproduktívny vek - 

ženy (65+) 
842 8,04% 831 7,93% 833 7,95% 845 8,07% 

Poproduktívne 

obyvateľstvo celkom 
1 309 12,50% 1 311 12,51% 1 323 12,63% 1 329 12,69% 

Priemerný vek u 

mužov 
35,80  36,09  36,36  36,69  

Priemerný vek u žien 
40,12  40,33  40,56  40,98  

Priemerný vek 

obyvateľstva celkom 
38,01  38,24  38,50  38,82  

Index starnutia 
- 54,77 - 55,93 - 57,15 - 57,96 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov 

 

Tabuľka č. 6 Veková štruktúra obyvateľstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“ rokoch 2011 – 

2014 

Veková kategória 
2011 2012 2013 2014 

A % A % A % A % 

Počet obyvateľov celkom 
10 599 100% 10 560 100% 10 594 100% 10 628 100% 

• muži 
5 236 49,4% 5 230 49,53% 5 263 49,68% 5 298 49,85% 

• ženy 
5 363 50,6% 5 330 40,47% 5 331 50,72% 5 330 50,15% 

Predproduktívny vek - muži (0 - 

14) 

1 164 11,11% 1 125 10,74% 1 112 10,61% 1 118 10,67% 

Predproduktívny vek - ženy (0 - 

14) 

1 132 10,81% 1 088 10,39/ 1 050 10,02% 1 120 9,74% 

Predproduktívne obyvateľstvo 

celkom 

2 296 21,92% 2 213 21,12% 2 162 20,64% 2 138 20,41% 

Produktívny vek - muži (15-64) 
3 567 34,05% 3 582 34,19% 3 605 34,41% 3 610 34,46% 

Produktívny vek - ženy 15-64) 
3 369 32,16% 3 377 32,24% 3 413 32,58% 3 426 32,70% 

Produktívne obyvateľstvo celkom 
6 936 66,21% 6 959 66,43% 7 018 66,99% 7 036 67,16% 

Poproduktívny vek - muži (65+) 
505 4,82% 523 4,99% 546 5,21% 570 5,44% 

Poproduktívny vek - ženy (65+) 
862 8,23% 865 8,26% 868 8,29% 884 8,44% 

Poproduktívne obyvateľstvo 

celkom 

1 367 13,05% 1 388 13,25% 1 414 13,50% 1 454 13,88% 
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Priemerný vek u mužov 
36,42  39,08  37,04  37,22  

Priemerný vek u žien 
41,19  38,83  41,24  41,29  

Priemerný vek obyvateľstva 

celkom 

38,84  38,94  39,12  39,23  

Index starnutia 
- 59,54 - 62,72 - 65,40 - 68,01 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov 

Graf č.  6: Veková štruktúra obyvateľstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v roku 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf č.  7: Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity 

v rokoch 2007 – 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf č.  8: Vývoj indexu starnutia v MAS „Horný Šariš – Minčol“  v rokoch 2007 – 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf č.  9: Vývoj priemerného veku obyvateľstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

v rokoch 2007 – 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovania 
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Graf č.  10: Vývoj priemerného veku obyvateľstva podľa pohlavia v rokoch 2007 – 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

3.1.1.2.3 Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva 

Výrazne prevažujúcou národnosťou na území MAS „Horný Šariš – Minčol“ podľa údajov 

sčítania obyvateľov a domov roku 2011 je slovenská, ku ktorej sa hlási 8 253 obyvateľov, čo 

predstavuje 78,07 % obyvateľstva. Výrazné zastúpenie medzi národnosťami má rusínska 

národnosť s počtom obyvateľov 1 176, čo je 11,12 % a rómska národnosť s počtom 677 

obyvateľov, čo je 6,40 %. Ostatné národnosti sú v minimálnom počte s podielom do 0,2 %. 

 

Tabuľka č. 7 Národnostná štruktúra v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v roku  2011 

Národnosť počet 

Slovenská 8 253 

Rómska 677 

Rusínska 1 176 

Ukrajinská 18 

Česká 21 

Nemecká 2 

Poľská 6 

Srbská 1 

Ruská 2 

Moravská 1 
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Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov, údaje zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 

3.1.1.2.4 Vierovyznanie 

Najvyššie zastúpenie u obyvateľstva má rímskokatolícka cirkev a to  48,81 %. Veľkostne 

najbližšia cirkev je gréckokatolícka cirkev  s podielom  45,35 % veriacich. Ostatné cirkvi 

majú minimálny podiel zastúpenia 0,5 % pravoslávna cirkev a Evanjelická cirkev augsburského 

vyznania.  

Tabuľka č. 8 Náboženská štruktúra v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v roku 2011 

Náboženské vyznanie počet 

Rímskokatolícka cirkev 5 160 

Gréckokatolícka cirkev 4 793 

Pravoslávna cirkev 60 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 63 

Reformovaná kresťanská cirkev 1 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 3 

Apoštolská cirkev 2 

Cirkev československá husitská 1 

Bez vyznania 60 

Iné 5 

Spolu 10 570 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov, údaje zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 

3.1.1.2.5 Vzdelanostná úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti  

Vychádzajúc zo štatistických údajov SR, SODB 2011 najvyšší počet obyvateľov dosiahlo 

základné vzdelanie je to 28 %. U žien je vo väčšine prípadov najvyššie vzdelanie základné 25 

%, nasleduje úplné stredné s maturitou 16 % a učňovské bez maturity 11%.  U mužov je 

najväčší počet s učňovským vzdelaním bez maturity 19% obyvateľov, nasleduje počet so 

základným vzdelaním 16% obyvateľov a úplné stredné s maturitou 14% obyvateľov.  

Vysokoškolsky vzdelaných je 7,81 % obyvateľov, bez školského vzdelania je 23,2% 

obyvateľov, čo je obyvateľstvo v predproduktívnom veku. 

 

 

Ostatné 4 

Nezistená 409 

Spolu 10 570 
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Tabuľka č. 9 Vzdelanostná štruktúra MAS „Horný Šariš – Minčol“ v roku 2011 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
Pohlavie 

Spolu 
muži ženy 

Základné 859 1 332 2 191 

Učňovské (bez maturity) 1 009 596 1 605 

Stredné odborné (bez maturity) 589 385 974 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 215 135 350 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 733 861 1 594 

Úplné stredné všeobecné 108 223 331 

Vyššie odborné vzdelanie 47 52 99 

Vysokoškolské bakalárske 99 170 269 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 227 309 536 

Vysokoškolské doktorandské 11 9 20 

Vysokoškolské spolu 337 488 825 

Študijný odbor 

prírodné vedy 6 10 16 

technické vedy a náuky 104 67 171 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 25 14 39 

Zdravotníctvo 12 55 67 

spoločenské vedy, náuky a služby 160 319 479 

vedy a náuky o kultúre a umení 3 2 5 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 8 3 11 

Nezistený 19 18 37 

Bez školského vzdelania 1 244 1 218 2 462 

Nezistené 64 75 139 

Úhrn 5 205 5 365 10 570 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov, údaje zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 

Graf č.  11: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva MAS „Horný Šariš – Minčol“ v roku 

2011 v percentuálnom vyjadrení 
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3.1.1.2.6 Prehľad zručností obyvateľstva 

  Rozvoj ľudovej remeselnej výroby v obciach MAS „Horný Šariš – Minčol“   súvisel 

s každodenným životom a potrebami obyvateľov. Takmer v každom dvore si potrené 

predmety a náradie, prevažne z dreva, zhotovovali sami, okrem určitých špecifických potrieb, 

napr. z kovu, výroby koží, keramiky a pod., ktoré vyrábali špecializovaní dedinskí 

remeselníci. Do každého výrobku však výrobca vložil kus vlastného „fortieľu“ a zmyslu pre 

krásu.  

 Drevo  

  Tradičným materiálom používaným pri stavbe domov, nábytku, až po kuchynský riad bolo 

drevo. Vyrábali sa z neho potreby pre hospodárstvo (vozy, sane, postroje pre ťažný dobytok, 

poriská, kosiská, hrable, ploty, ...), náradie na prácu v ovocných sadoch, kuchynské potreby 

(korytá, korýtka, misky, lyžice, varechy, naberačky, soľničky, dosky na cesto, lopatky, 

nádoby na mútenie masla, nádoby na vodu, ...), úle a príslušenstvo na výrobu a spracovanie 

medu, krosná aj s príslušenstvom, piesty na pranie, lampáše, hrebene a mnoho ďalších 

praktických alebo len ozdobných predmetov. Z dreva sa vyrábalo zariadenie domov (stoly, 

stoličky, postele, lavice, skrine, truhlice, kolísky a pod.). Z vŕbového prútia, dubových 

„páraníc“ a lieskových         lubov sa vyrábali rôzne druhy košíkov. Vyrábali sa aj iné drevené 

výrobky súvisiace so spracovaním mlieka a syra (napr. cedidlá, gelety a pod.). Jednou z 

foriem spracovania dreva bolo v minulosti pálenie dreveného uhlia. 

Kov 

Ťažba a spracovanie kovov v regióne MAS nemala významné postavenie.  V obciach však v 

minulosti pracovali kováči, ktorí vyrábali rôzne poľnohospodárske náradie, sekery, nože, 

hrnce, podkovy, piecky, kotlíky, spojovacie materiály, okúvali kolesá, sane, nádoby na vodu, 

sudy, zvonce pre dobytok a ovce a pod. Domácky sa vyrábali mosadzné pracky a ozdoby. 

3.1.1.3 Infraštruktúra a miestne služby 

 

3.1.1.3.1 Dopravná, environmentálna technická infraštruktúra 

Dopravné väzby  

Územie MAS Horný „Šariš – Minčol“   sa rozprestiera na území okresu Stará Ľubovňa.  
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Cestnú sieť okresu tvoria cesty I. triedy - 73,132 km, II. triedy - 20,866 km a III. triedy - 

140,121 km. Priamo cez územie MAS  prechádza medzinárodná cesta I/68 - Prešov-Stará 

Ľubovňa-Mníšek nad Popradom - Poľsko a štátna cesta I/77 - Kežmarok - Stará Ľubovňa - 

Bardejov. Medzinárodná železničná stanica a colnica v Plavči prepája región na železničný 

ťah v smere sever - juh, t. j. Krakow - Prešov - Košice - Budapešť. Regionálna trať prepája 

Plaveč, Starú Ľubovňu a Poprad. Toto spojenie je charakterizované nízkou frekvenciou 

spojov, v obciach boli zrušené stále zastávky  vlakov, čo predstavuje pre rozvoj cestovného 

ruchu negatívny predpoklad. 

Na hlavných cestných ťahoch  sa nachádza 6 obcí, ktoré sú súčasťou MAS „Horný Šariš – 

Minčol“.  Ostatné obce sú s hlavnými ťahmi prepojené cestami II. Triedy.  

Vnútorná dopravná sieť regiónu pozostáva z ciest III. Triedy a účelových ciest, ktoré sa 

pripájajú na cesty I. a II. Triedy.  v nevyhovujúcom, často v havarijnom stave a vyžadujú si 

rekonštrukciu.    

V obci Čirč sa nachádza medzinárodný hraničný priechod Leluchov  - Čirč. Z uvedeného 

vyplýva, že obce regiónu sa nachádzajú na dôležitom komunikačnom ťahu, čo je možné 

využiť v prospech rozvoja cestovného ruchu.  

Vo vzdialenosti približne 72 km ( Poprad ) až 87 km ( Košice ) sa nachádzajú medzinárodné 

letiská. 

 

Verejná hromadná doprava 

Hromadnú autobusovú dopravu pre obce MAS „Horný Šariš – Minčol“     zabezpečuje SAD 

autobusovými spojmi s priamym spojením obcí so sídelnými útvarmi Stará Ľubovňa, Poprad, 

Prešov a Košice. Počet spojov v obciach pri hlavných cestných ťahoch je dostačujúci. Horšia 

dostupnosť verejnej hromadnej dopravy je v obciach, ktoré sú mimo hlavných cestných 

ťahov, na cestách II. a III. triedy. 

Rozmiestnenie autobusových zastávok v obciach zabezpečujú vyhovujúcu pešiu dostupnosť 

pre obyvateľov. Vzhľadovo autobusové zastávky  sú nie vždy vyhovujúce, sú zastarané a 

znehodnotené. Autobusová doprava je spolu so železničnou dopravou hromadnou dopravou, 

ktorá  zabezpečuje spojenia územia  s mestami s vyššou vybavenosťou. Zlepšenie autobusovej 

dopravy v obciach predpokladá najmä nasadenie väčšieho počtu menších autobusov a 

koordináciu spojov tak, aby sa dosiahol priemerný štandard dostupnosti týchto miest v 

priebehu dňa aj týždňa.  

 

Statická doprava 
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V obciach  na území MAS  sú vybudované parkovacie plochy pri objektoch občianskej 

vybavenosti – obecné úrady, školy, obchody, kultúrne domy, cintoríny. Väčšina má 

nekvalitný povrch a nezapadajú harmonicky do týchto priestorov. Vzhľadom na charakter 

bytovej zástavby formou IBV je parkovanie a garážovanie riešené priamo na pozemkoch. Na 

krátkodobé parkovanie sa používajú obslužné komunikácie. 

 

Pešia doprava 

Pešia doprava je vzhľadom na intenzitu dopravy na cestách  I/68 a I/77  najnebezpečnejšia v 

obciach kadiaľ tieto cestné ťahy prechádzajú. V týchto obciach je len čiastočne vybudovaný 

peší chodník. Vo všetkých obciach na území MAS je potreba vybudovať chodníky pre peších 

z dôvodu bezpečnosti.  Táto potreba sa nachádza i plánoch rozvoja jednotlivých obcí.  

 

Plynofikácia 

Z hľadiska dopravy a dodávky plynu má základný význam Medzinárodný plynovod s veľmi 

vysokým tlakom. Vlastný odber plynu sa realizuje zo súbežného plynovodu prostredníctvom 

odbočiek a prípojok pre jednotlivé sídelné útvary. 

Väčšina územia MAS je plynofikovaná s výnimkou obcí Ruská Voľa nad Popradom 

a Obručné.  

 

Kanalizácia 

Kanalizáciu má vybudovanú polovica  z obcí územia MAS „Horný Šariš – Minčol“. Úplne 

vybudovanú kanalizáciu nemajú  žiadne obce. Najviac na 95 % je vybudovaná kanalizácia 

v obciach Plavnica a Plaveč.    

Čističky odpadových vôd majú vybudované obce, ktoré majú i kanalizačnú sieť.  

Verejný vodovod 

Vodovodná sieť je vybudovaná v takmer všetkých obciach okrem obcí Pusté Pole, Ďurková, 

Vislanka a Obručné. Prostredníctvom nej sú obce zásobovanou kvalitnou pitnou vodou. 

Vodovodná sieť je v správe PVS, a. s.,  Poprad 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad jednotlivých druhov vybudovanej 

technickej infraštruktúry v obciach regiónu MAS „Horný Šariš – Minčol“ 
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Tabuľka č. 10 Technická infraštruktúra MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

Obec Verejný vodovod Plynofikácia  Kanalizácia  ČOV 

Pusté Pole Nie Áno 100 % Nie Nie 

Kyjov Áno 100 % Áno 100 % Áno 30% Áno 90% 

Šarišské Jastrabie Áno 100 % Áno 100 % Nie Nie 

Ďurková Nie Áno 100 % Nie Nie 

Vislanka Nie Áno 100% Nie Nie 

Ľubotín Áno  80 % Áno 100 % Nie Nie 

Čirč Áno 75 % Áno 100 % Áno 60 % Áno 60 % 

Obručné Nie Nie Nie Nie 

Ruská Voľa nad Popradom Áno 100 % Nie Nie Nie 

Orlov Áno 100 % Áno 90 % Áno 90 % Áno 

Plaveč Áno 100% Áno 95% Áno 95% Áno 95% 

Hromoš Áno 100 % Áno 80% Áno 80% Áno 80% 

Šambron Áno 100 % Áno 100 % Nie Nie 

Plavnica Áno 90 % Áno 95 % Áno 95 % Áno 100 %  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 

 

Nakladanie s komunálnym odpadom 

Kľúčovým predpisom v odpadovom hospodárstve je Zákon č. 386/2009 Z.z. o odpadoch v 

znení nesk. predpisov. Zákon definuje náležitosti programov odpadového hospodárstva 

(POH), pôsobnosť orgánov štátnej správy, povinnosti právnických a fyzických osôb, 

náležitosti nakladania s odpadom, recyklačný fond a i. Jeho vykonávacia vyhláška (283/2001 

Z.z.) upravuje niektoré podrobnosti napr. pre obsah POH a pre nakladanie s odpadmi a 

požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi. Od 1.januára 2006 nadobudlo účinnosť 

ustanovenie zákona o odpadoch, ktoré zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad 

zo záhrad, parkov, cintorínov. Každý pôvodca je povinný triediť bioodpad zo záhrad oddelene 

od ostatných druhov odpadu a zabezpečiť je ho kompostovanie vo vlastných priestoroch.   

Znižovanie odpadu jeho separáciou a následným zhodnocovaním je prioritou aj pre obce na 

území MAS „Horný Šariš – Minčol“    

 



48 
 

Tabuľka č. 11 Odpadové hospodárstvo MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

Obec 
Zberný dvor Kompostáreň  

Pusté Pole Nie Nie 

Kyjov Nie Nie 

Šarišské Jastrabie Nie Áno 

Ďurková Nie Nie 

Vislanka Nie Nie 

Ľubotín Nie Nie 

Čirč Nie Nie 

Obručné Nie Nie 

Ruská Voľa nad Popradom Nie Nie 

Orlov Nie Áno 

Plaveč Nie Áno 

Hromoš Nie Áno 

Šambron Nie Nie 

Plavnica Nie Áno 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 

 

Z uvedenej tabuľky je vidieť že na území MAS nie je ani jeden zberný dvor, kompostáreň sa 

nachádza  na území obcí Šarišské Jastrabie, Orlov, Plaveč, Hromoš a Plavnica. 

Zber odpadu na území MAS zabezpečuje spoločnosť EKOS Stará Ľubovňa, ktorá 

zabezpečuje i likvidáciu komunálneho odpadu ako i zvláštneho a nebezpečného odpadu.  

  

Vedenie elektrickej energie 

Dodávka elektrickej energie pre územie MAS je zabezpečovaná z jestvujúcej vzdušnej 22 kV 

prípojky z VN č. 476 z ES 110/22 kV Stará Ľubovňa. 

Obce na území MAS „Horný Šariš – Minčol“     sú zásobované elektrickou energiou z 22 kV 

vzdušnej distribučnej linky.  VN 22 kV prípojky distribučnej linke sú ukončené vonkajšími 

stožiarovými a murovanými trafostanicami s prevodom 22 kV / 0,4 kV, ktoré cez vzdušnú 

sieť zabezpečujú dodávku elektrickej energie priamo odberateľom. Sekundárne rozvody NN 

sú riešené vonkajšími vzdušnými vedeniami na betónových  podperných bodoch spolu s 

verejným osvetlením. Verejné osvetlenie v obciach je riešené výbojkovými svietidlami, ktoré 

sú pomocou výložníkov upevnené na podperných bodoch spolu s NN sekundárnym 

rozvodom. Spínanie svetiel je riešené prostredníctvom skríň RVO pri trafostaniciach. 
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Spôsob vykurovania 

Zásobovanie teplom pre bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť je zabezpečované 

decentralizovaným spôsobom z blokových a okrskových kotolní. Ako palivo sa najčastejšie 

používa ZPN (70%), pevné palivo (25%), čiastočne el. energia (5 %). Výhľadovo sa 

predpokladá zachovanie terajšieho spôsobu výroby tepla, resp.  zavedenie obnoviteľných 

zdrojov energií  využitím miestnych zdrojov. 

Slovensko je považované za krajinu, ktorá má ideálne prírodné podmienky na rozvíjanie 

využívania energie z biomasy. Takmer polovica územia Slovenska je zalesnená. Vo 

všeobecnosti však Slovensko podstatne zaostáva vo využívaní biomasy v porovnaní s tým, čo 

je v súčasnosti dostupné a technicky uskutočniteľné. Súčasné využitie biomasy pokrýva 

približne 1,6 %. Územie MAS „Horný Šariš – Minčol“       má ideálny potenciál na využitie 

obnoviteľných zdrojov energií na vykurovanie či už domácností, bytov alebo občianskej 

vybavenosti. 

 

Komunikačná štruktúra 

Pre obce MAS „Horný Šariš – Minčol“  je príslušný miestny telekomunikačný obvod Stará 

Ľubovňa (MTO). MTO ja vybavený digitálnou automatickou telefónnou ústredňou - DATU, 

ktorá je umiestnená v účelovom objekte typu RSU. Miestna telefónna sieť (MTS) pokrýva 

celé územie MAS. Je prevedená kombinovane t.j. z časti úložným káblom, ale prevažne 

káblami zavesenými na drevených stĺpoch.   

Iné druhy telefónnej siete 

V rámci pokrytia územia Slovenska signálom Verejnej rádiotelefonickej siete sú vybudované 

základňové stanice pre šírenie signálu VRS systémom GSM 900 MHz. a GSM 1800 MHz. 

Katastrálne územia obcí regiónu MAS  sú pokryté signálom VRS. V súčasnosti pôsobia všetci 

traja mobilní operátori – O2, Orange Slovensko, a.s. Bratislava a spoločnosť T-Mobile . Tieto 

spoločnosti majú na území Slovenska rozmiestnené svoje základňové, prenosové a centrálne 

stanice podľa vlastných navrhnutých koncepcií rozvoja. Pokrytie územia regiónu nie je na 

požadovanej úrovni.  Je veľa miest na území MAS, ktoré nie sú pokryté signálom mobilných 

operátorov. Skvalitnenie šírenia signálu znamená budovať nové zosilňovacie bunky, čo je 

podmienené aj hustotou obyvateľov na uvedenom území. 

Alternatívne je možné využívať služby poskytovateľov prihraničných mobilných sietí Poľskej 

republiky. 
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3.1.1.3.2 Situácia v školstve, zdravotníctve, sociálnych a verejných službách 

 

Školstvo 

Na území MAS „Horný Šariš – Minčol“ sa nachádza 10 Materských škôl s celkovou 

kapacitou 402 detí. Najvyššia kapacita je v obciach Plaveč a Plavnica.  

Základné školy 1-4 ročník sú na území MAS dve  v obciach Hromoš a Kyjov  s kapacitou 62 

detí.  

Základných škôl s triedami 1-9  ročník je na území MAS šesť  v obciach Šarišské Jastrabie, 

Ľubotín, Čirč, Orlov, Plaveč Plavnica s kapacitou pre 1 783 detí.  

Na území MAS nie je stredná škola. 

 Deti z jednotlivých obcí, kde nie je materská a základná škola  dochádzajú do školy do 

okolitých obcí, kde využívajú verejnú autobusovú dopravu, alebo dopravu zabezpečujú 

rodičia.  

Podľa vekovej štruktúry obyvateľov je v predproduktívnom veku 2 138 detí do 15 rokov 

a školy kapacitne pokrývajú tento počet.  

Tabuľka č. 12 Situácia v školstve MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

Obec 

MŠ ZŠ  

SŠ 

 

Ostatné 
MŠ Kapacita 

1. – 4. 

ročník 

1. – 9. 

ročník 
Kapacita 

Pusté Pole Nie - Nie Nie - - - 

Kyjov Áno 28 Áno Nie 50 Nie Nie 

Šarišské Jastrabie Áno 50 Nie Áno 280 Nie Nie 

Ďurková Nie -  Nie Nie - Nie Nie 

Vislanka Áno 15 Nie Nie - Nie Nie 

Ľubotín Áno 65 Nie Áno 300 Nie Nie 

Čirč Áno 30 Nie Áno 130 Nie Nie 

Obručné Nie - Nie Nie - Nie Nie 

Ruská Voľa nad 

Popradom 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Orlov Áno 18 Nie  Áno  142 Nie Nie 

Plaveč Áno 95 Nie Áno 461 Nie Nie 

Hromoš Áno 11 Áno Nie 12 Nie Nie 

Šambron Áno 15 Nie Nie - Nie Nie 

Plavnica Áno 75 Nie Áno 470 Nie Nie 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 
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Zdravotníctvo 

Zdravotnícke služby na území MAS „Horný Šariš – Minčol“ sú priamo dostupné len 

v obciach Ľubotín, Čirč, Plaveč a Plavnica. Špecializovaní lekári a zdravotnícke zariadenia  

sú v okresnom  meste: Stará Ľubovňa, prípadne v krajskom meste Prešov  , kde sa nachádzajú 

v dostatočnom rozsahu odborné a špecializované zdravotnícke služby. Lekárske  služby sú na 

území zastúpené nasledovne: 

 

Tabuľka č. 13: Zastúpenie zdravotníckych zariadení v obciach MAS „Horný Šariš – 

Minčol“ 

 

Obec 
Praktický 

lekár 

Praktický lekár 

pre deti a mládež 
 

Stomatológ 
Špecializovaní 

lekári 

Pusté Pole Nie Nie Nie Nie 

Kyjov Nie Nie Nie Nie 

Šarišské Jastrabie Nie Nie Nie Nie 

Ďurková Nie Nie Nie Nie 

Vislanka Nie Nie Nie Nie 

Ľubotín Áno Áno Áno Áno 

Čirč  Áno Áno Áno Nie 

Obručné Nie Nie Nie Nie 

Ruská Voľa nad Popradom 

 

 

Nie Nie Nie Nie 

Orlov Nie Nie Nie Nie 

Plaveč Áno Áno Nie Nie 

Hromoš Nie Nie Nie Nie 

Šambron Nie Nie Nie Nie 

Plavnica Áno Áno Áno Nie 

 

 

Sociálne služby 

Na území MAS „Horný Šariš – Minčol“ sa nenachádzajú zariadenia sociálnej starostlivosti 

komunitné centrum je v obci Šarišské Jastrabie len jedna obec Ľubotín poskytuje terénnu 

sociálnu službu pre občanov rómskej národnosti a pre starých ľudí. Chránené dielňa je na 

území obce Orlov.  
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Tabuľka č. 14: Sociálne služby MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

Obec 

Centrum sociálnych 

služieb (pre seniorov, deti 

a mládež, zdravotne 

postihnutých ) 

Denný 

stacionár 

Ošetrovateľská 

služba 

poskytovaná 

obcou 

Chránená dielňa 

Pusté Pole Nie Nie Nie Nie 

Kyjov Nie Nie Nie Nie 

Šarišské Jastrabie 
Áno, komunitné centrum 

 

Nie Nie Nie 

Ďurková Nie Nie Nie Nie 

Vislanka Nie Nie Nie Nie 

Ľubotín Nie Nie Áno Nie 

Čirč Nie Nie Nie Nie 

Obručné Nie Nie Nie Nie 

Ruská Voľa nad Popradom Nie Nie Nie Nie 

Orlov Nie Nie Nie Áno 

Plaveč Nie Nie Nie Nie 

Hromoš Nie Nie Nie Nie 

Šambron Nie Nie Nie Nie 

Plavnica Nie Nie Nie Nie 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 

Verejné služby 

Všetky obecné úrady na území MAS „Horný Šariš – Minčol“ sú vybavené počítačovou 

technikou, pričom každá z nich má zabezpečené pripojenie na internet. Na území nie je v 

prevádzke žiadna internetová kaviareň a internet je dostupný na základných školách. 

 

3.1.1.4 Kultúrne, voľnočasové a športové zdroje 

Kultúrna infraštruktúra  

 

Tabuľka č. 15: Kultúrna infraštruktúra MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

Obec 

Kultúrny 

dom 

Knižnica 
Kostol s 

bohoslužbami 
Kino Múzeum Amfiteáter 

Pusté Pole Áno Áno Áno Nie Nie Áno 

Kyjov Áno Áno Áno Nie Nie Nie 
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Šarišské Jastrabie Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Ďurková Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Vislanka Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Ľubotín Áno Áno Áno Nie Nie Áno 

Čirč Áno Áno Áno Nie Nie Áno 

Obručné Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Ruská Voľa nad 

Popradom 

Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Orlov Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Plaveč Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Hromoš Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Šambron Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Plavnica Áno Áno Áno Nie Nie Nie 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 

 

Tabuľka č. 16: Infraštruktúra pre voľnočasové a športové aktivity MAS „Horný Šariš – 

Minčol“ 

 

Obec 
Detské 

ihrisko 

Matersk

é 

centrum 

Futbalo

vé 

ihrisko 

Multifunkč

né ihrisko 

Telocvičňa/š

portová hala 

Tenisov

ý kurt 

Outdoor 

fitness 

Lyžiarsky 

vlek/bežkár

ska trať 

Pusté Pole Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Kyjov Nie Nie Áno 1 Áno 1 Nie Nie Nie Nie 

Šarišské 

 Jastrabie 

Áno Nie Áno Áno Nie Áno Nie Nie 

Ďurková Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

 
Vislanka Nie Nie Áno Nie Nie Nie Nie Nie 

Ľubotín Áno Nie Áno Áno Áno Nie Áno Nie 

Čirč Áno 2 Nie Áno 1 Áno 1 Áno 1 Áno 1 Nie Nie  

Obručné Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

 Ruská Voľa 

nad 

Popradom 

 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Orlov Nie Nie Áno Nie Áno Nie Nie Nie 

Plaveč Áno Nie Áno Áno Áno Nie Áno Nie 

Hromoš Áno Nie Áno Nie Nie Áno 1 Nie Nie 

Šambron Nie Nie Áno Áno Nie Nie Nie Nie 

Plavnica Áno + 3 Nie Áno +2 Áno + 1 Áno + 1 Áno + 3 Áno + 1 Nie 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 
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3.1.2.5 Životné prostredie 

Environmentálna regionalizácia SR (spracovaná v roku 1997) na základe 

komplexného zhodnotenia stavu ovzdušia, podzemnej a povrchovej vody, pôdy, horninového 

prostredia, bioty a ďalších faktorov vymedzila päť stupňov kvality životného prostredia. 

Stupeň I. predstavuje prostredie vysokej úrovne a stupeň V. prostredie silne narušené. V 

rámci environmentálnej regionalizácie boli územia so stupňom IV. a V. (je ich na Slovensku 

9, tvoria 12 % z rozlohy SR a žije v nich asi 43 % obyvateľov) označené za ohrozené oblasti. 

Do okresu Stará Ľubovňa nepatrí žiadna ohrozená oblasť. 

Územie MAS „Horný Šariš – Minčol“ predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne 

homogénny priestor a nie je postihnuté významnejšími lokálnymi zdrojmi znečistenia 

(koncentrácia priemyselnej výroby sa tu nenachádza). Po sprevádzkovaní východnej okresnej 

vetvy VTL plynovodu a dokončení plynofikácie objektov v majetku obcí sa v území ani v 

jeho širšom okolí nebude nachádzať väčší stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia. 

Železničná doprava prechádzajúca regiónom je plne elektrifikovaná. Jediným mobilným 

zdrojom znečistenia ovzdušia je automobilová doprava, ktorej intenzita je, vzhľadom 

geografickú polohu obcí a križovatky cestných dopravných koridorov celoštátneho významu 

je značne vysoká. 

Kvalita povrchových vôd sa v danom území nesleduje. Vzhľadom na skutočnosť, že v regióne  

nie je zabezpečené vyhovujúce zneškodňovanie produkovaných odpadových vôd zdrojom 

negatívneho zaťaženia potokov pretekajúcich územím (ako aj podzemných vôd) sú odpadové 

vody z jestvujúcich objektov vypúšťané priamo do potoka a tiež zhromažďované v žumpách, 

z ktorých nie všetky sú vo vyhovujúcom technickom stave Útvary povrchových vôd sú v 

dobrom chemickom stave a veľmi dobrom  ekologickom stave. 

Kvalita podzemných vôd sa v rámci územia MAS sleduje v 1 útvare podzemných vôd v pred 

kvartérnych horninách. Medzi najčastejšie prekračované ukazovatele patria celkové Fe a Mn, 

čo je hlavne dôsledkom nepriaznivých kyslíkových pomerov prostredia. Prekročenie 

limitných hodnôt bolo namerané aj pri chloridoch, amónnych iónoch, pri nasýtenosti 02, pH a 

prekročené boli aj limitne obsahy stopových prvkov (Al).  Útvary podzemných vôd v území 

MAS sú v dobrom chemickom a kvantitatívnom stave. 
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3.1.2.6 Dostupné finančné zdroje, rozpočty a majetok obcí 

Realizáciou koncepcie fiškálnej decentralizácie samospráv sa od roku 2005 výrazne 

zmenilo financovanie obcí. Reforma priniesla prechod od poskytovania dotácií samospráve zo 

štátneho rozpočtu k financovaniu kompetencií prostredníctvom daňových príjmov. Nový 

systém financovania prináša väčšiu voľnosť pri nakladaní s financiami v obecnom rozpočte, 

no súčasne kladie väčšie nároky na finančné riadenie obce. Pôvodný systém rozdeľovania 

prostriedkov podľa počtu obyvateľov ako jediného kritéria nahradil systém 4 kritérií pre 

určenie podielu obce na výnose dane z príjmov (počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci, 

upravený veľkostným koeficientom, počet detí, ktoré v obci chodia do štátnych predškolských 

a školských zariadení, počet obyvateľov v dôchodkovom veku). Ďalšie zmeny sa týkajú 

miestnych daní a poplatkov. Obce ďalej získali väčšie právomoci pri určovaní sadzieb dane z 

nehnuteľností. Obce hospodária prevažne s prebytkovými rozpočtami. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú základné informácie o činnosti samospráv v regióne 

MAS „Horný Šariš – Minčol". 

Tabuľka č. 17: Základné údaje o samospráve MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

Obec Úväzok starostu 
Počet poslancov 

OcZ/MsZ 

Počet pracovníkov 

OcÚ/MsÚ 

Pusté Pole 75% 5 1 

Kyjov 100 % 7 6 

Šarišské Jastrabie 100 % 9 24 

Ďurková 60% 5 0,6 

Vislanka 60% 5 1 

Ľubotín 1/1 9 11 

Čirč 100 % 9 9 

Obručné 30 % 5 1 

Ruská Voľa nad Popradom 30 % 5 1 

Orlov 100% 7 6 

Plaveč 100% 9 8 

Hromoš 100% 7 9 

Šambron 100% 5 2 

Plavnica 100% 9 8 



56 
 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 

 

Stratégie obcí 

 

Program  hospodárskeho  rozvoja  a sociálneho  rozvoja predstavuje spolu  s územným  

plánom základný a kľúčový dokument pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania 

situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 

subjektov v území, formuluje predstavu obce o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na 

jej zabezpečenie. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú  informácie o vlastníctve územných 

pánov v obciach.  

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a 

funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia 

činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické 

hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného 

rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s 

osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy 

a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre 

zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je 

prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a 

funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným 

plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni 

nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a 

koordinujú verejné záujmy. 

Tabuľka č. 18: Územné plány obcí MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

Obec 
ÚPD 

Posledná 

aktualizácia 
Poznámka  

Urbanistická 

štúdia  
Druh 

Pusté Pole Nie Nie - Nie - 

Kyjov Nie Nie - Nie - 

Šarišské Jastrabie Nie - - Nie - 

Ďurková Nie Nie - Nie - 

Vislanka Nie - - Nie - 

Ľubotín Áno - - - - 

Čirč Nie Nie  - Nie Nie 

Obručné Nie - - - - 

Ruská Voľa nad Nie Nie - Nie - 
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Popradom 

Orlov Nie Nie - Nie Nie 

Plaveč Áno 2010 - - - 

Hromoš Nie Nie - Nie Nie 

Šambron Nie Nie - Nie  

Plavnica 
Áno 2008 Prebieha 

aktualizácia 

- - 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 

 

Združovanie, spolupráce a partnerské zväzky 

Obce sa okrem členstva v MAS „Horný Šariš – Minčol“     nachádzajú aj v rôznych 

iných združeniach, prípadne vyvíjajú aktivity v spolupráci s partnerskými obcami na 

Slovensku alebo v zahraničí.  

Tabuľka č. 19: Spolupráca a partnerské zväzky MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

Obec 

Partnerské obce 

(uveďte štát a obec)  

Mikroregión 

Dobrovoľné združenia 

(vodárenské, Euroregión 

a pod.) 
Pusté Pole - Minčol Euroregión - TATRY 

Kyjov Nie Minčol Euroregión - TATRY 

Šarišské Jastrabie Poľsko – Jastrzebik Minčol Euroregión - TATRY 

Ďurková Nie Minčol Euroregión - TATRY 

Vislanka Nie Minčol Euroregión - TATRY 

Ľubotín Poľsko – Muszyna Minčol Euroregión - TATRY 

Čirč Poľská republika Minčol Euroregión – TATRY 

Obručné - Minčol Euroregión – TATRY 

Ruská Voľa nad Popradom - Minčol Euroregión – TATRY 

Orlov Nie Minčol Euroregión – TATRY 

Plaveč - Minčol Euroregión – TATRY 

Hromoš Ukrajina -Svaliava Ľubovnianka Euroregión – TATRY 

Šambron Nie Ľubovnianka Euroregión – TATRY 

Plavnica Stary Sacz Ľubovnianka Euroregión – TATRY 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z obcí 

3.1.2.7 Ekonomické zdroje  

Ekonomický potenciál Prešovského samosprávneho kraja predstavuje spolupôsobenie v kraji sa 

nachádzajúceho kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných daností za účelom výroby produkcie, 

poskytovania služieb. Hospodársky rozvoj v posledných rokoch jednotlivých okresov 
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Prešovského  kraja má osobitné regionálne špecifiká. Dôvodom je predovšetkým rozdielna 

ekonomická základňa okresov, ako aj rozdielna vybavenosť územia infraštruktúrou. 

 

Oblasť podnikania (podnikateľské zázemie, štruktúra podnikov) 

Počet právnických osôb bol v roku 2014 v obciach regiónu MAS „Horný Šariš – Minčol“       

216, z toho bolo 109 ziskových a 107 právnických osôb bolo neziskových. V rámci 

sledovaného obdobia ide o nárast počtu právnických osôb.  Ziskovosť u právnických osôb sa 

zvýšila z 35 % v roku 2007 na 50 % v roku 2014. Tabuľka č. 20 udáva jednotlivé počty 

právnických osôb v regióne.  

Tabuľka č. 20:  Právnické osoby v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v rokoch 2007-2014 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Právnické osoby spolu 134 147 151 163 173 179 194 216 

Právnické osoby ziskové 47 55 59 72 79 83 90 109 

Právnické osoby 

neziskové 87 92 92 91 94 96 104 107 

Zdroj: ŠÚ SR – pracovisko Prešov 

 

Celkový počet fyzických osôb, podnikateľov, v území MAS „Horný Šariš – Minčol“     bol v 

roku 2014 1 186, pričom ide o pokles oproti roku 2013. V rámci sledovaného obdobia ide o 

ich mierny nárast. V roku 2014 bolo na území  MAS registrovaných 5 osôb ako samostatne 

hospodáriaci roľníci. Živnostníkov bolo 1 169, slobodné povolanie vykonávalo 12 

obyvateľov. Tabuľka č. 21 zachytáva počet fyzických osôb, podnikateľov, za roky 2007 – 

2014.   

Tabuľka č. 21: Fyzické osoby v MAS „Horný Šariš – Minčol“ v rokoch 2007-2014 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fyzické osoby - 

podnikatelia (osoby) 

1101 1236 1229 1210 1226 1216 1220 1186 

Živnostníci 
1091 1226 1219 1202 1216 1203 1207 1169 

Slobodné povolania 
10 10 10 8 10 11 11 12 

Samostatne hospodáriaci 

roľníci 

0 0 0 0 0 2 2 5 

Zdroj: ŠÚ SR – pracovisko Prešov 
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Tvorba pracovných miest 

 

V snahe o zníženie nezamestnanosti obce regiónu MAS „Horný Šariš – Minčol“       

aktívne participujú aj v projektoch vyhlásených ústredím ÚPSVaR pri vytváraní dočasných 

pracovných miest. Obce spolupracujú rovnako aj pri aktívnej politike trhu práce. Obce 

dočasne zamestnávajú nezamestnaných občanov v rámci aktivačných prác a malých obecných 

služieb, najmä na údržbu verejných priestranstiev.  

Zlepšovanie ekonomického rozvoja územia je jednou z kľúčových priorít a cieľov 

stratégie. Plánované opatrenia sú zamerané primárne na tvorbu pracovných miest s dôrazom 

na neverejný sektor. Stratégia predpokladá vytvorenie  7 nových pracovných miest. Stratégia 

sa zameriava na rozvoj rôznych odvetví ekonomiky a služieb na svojom území, s výrazným 

zameraním na miestne špecifiká, konkurenčné výhody. Súčasťou stratégie  sú aj opatrenia na 

podporu znevýhodnených/marginalizovaných skupín pri rozvoji ekonomického potenciálu 

územia.  

 

Zastúpenie ekonomických sektorov 

Klasifikácia ekonomických činností a odvetví sa používa na rôzne štatistické účely, na 

účely štátnej štatistiky, pri zostavovaní národných účtov, vymedzenie daní, cenovej regulácii, 

kategorizáciu odpisov majetku, odvodoch do štátneho rozpočtu a ďalších. Každá organizácia 

alebo podnik sa v rámci svojich aktivít v národnom hospodárstve zaraďuje do jednej alebo 

viacerých kategórií. Kategórie sú v klasifikáciách členené viacstupňovo, zvyčajne na 

odvetvia, ďalej na triedy, podtriedy, skupiny, podskupiny, oddiely a pododdiely. V tabuľke č. 

22 je uvedených prvých 10 odvetví, v ktorých sú zamestnaní obyvatelia regiónu MAS „Horný 

Šariš – Minčol“     . 

 

Tabuľka č. 22: TOP 10 odvetví hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia MAS 

„Horný Šariš – Minčol“, rok 2011 

Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky aktívne osoby 

muži Ženy spolu 

z toho 

dochád

za do 

zamest

nania 

Špecializované stavebné práce 529 30 559 512 
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Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 204 141 345 293 

Vzdelávanie 79 218 297 254 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 95 187 282 217 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 183 99 282 207 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 228 38 266 227 

Výstavba budov 183 12 195 159 

Výroba odevov 17 140 157 121 

Pozemná doprava a doprava potrubím 126 28 154 131 

Zdravotníctvo 34 110 144 119 

Spolu 2 582 1 791 4 373 3 413 

Zdroj: ŠÚ SR – pracovisko Prešov, údaje zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 

 

 

 

 

Zamestnanosť a nezamestnanosť  

Nízka výkonnosť a produktivita ekonomických subjektov na Slovensku výrazne 

„prispieva“ k prehlbovaniu problémov na trhu práce, osobitne k nedostatočnému dopytu po 

práci (vyjadreného počtom existujúcich pracovných príležitostí). Neustále značné (a v 

ostatných rokoch rastúce) zaostávanie dopytu po práci za ponukou práce (ktorá je daná 

počtom ekonomicky aktívneho obyvateľstva) spôsobuje na trhu práce SR pretrvávanie 

chronickej nerovnováhy.  

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v regióne MAS „Horný Šariš – Minčol“       

počas minulých rokov stúpal, ale aj klesal. Najhoršia situácia bola v roku 2012, kedy bolo 

evidovaných  863 obyvateľov.  V nasledujúcich rokoch počet uchádzačov o zamestnanie 

klesal.  

Tento trend je rovnaký i na celom území okresu Stará Ľubovňa.  

 

V tabuľke č. 23  je uvedený počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie.   

 

Tabuľka č. 23: Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v MAS „Horný Šariš – 

Minčol“ 

 muži Ženy Spolu 

2007 227 224 451 

2008 202 250 452 
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2009 348 364 712 

2010 366 340 706 

2011 316 404 720 

2012 428 435 863 

2013 394 399 793 

2014 379 409 788 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov 

Miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2011 bola v MAS „Horný Šariš – Minčol“ bola 

16,46% 

 

 

Tabuľka č. 24: Počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Stará Ľubovňa v období 2007-

2014 

Okres Stará 

Ľubovňa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mu

ži 

Že

ny 

Mu

ži 

Žen

y 

Mu

ži 

Žen

y 

Mu

ži 

Žen

y 

Mu

ži 

Žen

y 

Mu

ži 

Žen

y 

Mu

ži 

Žen

y 

Mu

ži 

Že

ny 

Nezamestnanos

ť 

1 1

03 

1 

274 

1 

131 

1 3

99 

1 

893 

1 

873 

1 

975 

1 

908 

1 

914 

2 

067 

2 

280 

2 

129 

1 

996 

1 

915 

1 

887 

1 

948 

SPOLU 2 377 2 530 3 766 3 883 3 981 4 409 3 911 3 835 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov, 

 

Mieru neschopnosti hospodárstva využívať všetky zdroje práceschopného obyvateľstva, 

ktoré má k dispozícií, vyjadrujeme ako mieru nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti patrí k 

dôležitým ukazovateľom výkonnosti národného hospodárstva. Rozsah nezamestnanosti sa v 

bežnej hospodárskej praxi meria zvyčajne dvomi spôsobmi:  

• Počtom nezamestnaných osôb 

• Percentuálnou mierou nezamestnanosti 

Percentuálna miera nezamestnanosti sa vypočíta ako pomer počtu nezamestnaných osôb, 

ktoré sa aktívne snažia získať zamestnanie a sú schopní to preukázať,  a celkového počtu 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva vyjadrený v percentách. Prejavom zvýrazňujúcej sa 

nerovnováhy je rastúca miera nezamestnanosti, navyše pri doznievajúcej prezamestnanosti v 

niektorých sférach (napríklad vo verejnej správe a vo vládou kontrolovaných podnikoch). 
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Bariérami relatívne rýchleho riešenia vysokej miery nezamestnanosti je nielen nízka 

výkonnosť ekonomiky, ale aj problémy súvisiace s kvalitou a motiváciou pracovných síl, 

neprispôsobilosť značnej časti populácie, ako aj systémové deformácie na trhu práce. 

 

Na konci roku 2014 bola nezamestnanosť na území MAS 13,1 %.  

 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo 

 

Nehnuteľnosti sa členia podľa druhov pozemkov (kultúr) na poľnohospodársku pôdu a 

nepoľnohospodársku pôdu. Pre jednotlivé druhy pozemkov (kultúr) sa používajú tieto 

označenia: 

a) pri poľnohospodárskej pôde orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a 

trvalé trávne porasty 

b) pri nepoľnohospodárskej pôde lesný pozemok, vodná plocha,  zastavaná plocha a 

nádvorie, ostatná plocha. 

V tabuľke č. 25 je uvedené rozdelenie poľnohospodárskej pôdy a jej percentuálne 

vyjadrenie v rámci celkovej výmery územia MAS „Horný Šariš – Minčol“ a v rámci 

poľnohospodárskej pôdy. Najväčšiu časť poľnohospodárskej pôdy územia MAS „Horný Šariš 

– Minčol“ tvorí trvalý trávny porast 31,43 %. Najmenšiu časť poľnohospodárskej pôdy tvoria 

záhrady a ovocné sady, ornej pôdy je na území MAS  15,65%. 

 

Tabuľka č. 25: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia 

MAS „Horný Šariš – Minčol“ v m2 

Celková 

výmera 

územia obce 

Poľnohospodárska 

pôda 

SPOLU 

Orná pôda Chmeľnica Vinica Záhrada 
Ovocný 

sad 

Trvalý 

trávny 

porast 

178 986 725 85 965 137 28 009 958 0 0 1 685 392 14 209 56 255 578 

100% 48,03% 15,65% 0% 0% 0,94% 0,01% 31,43% 

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko Prešov 
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Graf č.  12: Rozdelenie územia MAS „Horný Šariš – Minčol“ v rámci 

poľnohospodárskej pôdy v roku 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka č. 26 zachytáva rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy. V rámci nej najväčšiu 

časť tvoria lesné pozemky 40,84 %. Naopak najmenšiu časť tvorí vodná plocha 2,19 %. 

 

Tabuľka č. 26: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia 

MAS „Horný Šariš – Minčol“ v roku 2014 

Celková výmera 

územia 

Nepoľnohospodárska pôda 

SPOLU 

Lesný 

pozemok 

Vodná 

plocha 

Zastavaná 

plocha 

a nádvorie 

Ostatná 

plocha 

178 986 725 93 021 588 73 089 573 3 915 848 6 901 236 9 114 931 

100% 51,97 % 40,84% 2,19% 3,86% 5,09% 

Zdroj: ŠÚ SR – pracovisko Prešov 
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Graf č.  13: Rozdelenie územia MAS „Horný Šariš – Minčol“ v rámci 

nepoľnohospodárskej pôdy v roku 2014 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Cestovný ruch 

Okres Stará Ľubovňa, na území ktorého sa nachádza MAS „Horný Šariš – Minčol“  

možno charakterizovať jeho atraktívnou prírodou a kvalitným životným prostredím, vytvára 

vhodné podmienky pre cestovný ruch, rekreáciu, turistiku a liečebné pobyty. ,,V sieti 

cestovného ruchu je k dispozícii okolo 2600 lôžok, je vybudovaná sieť lyžiarskych vlekov, 

turistických a cykloturistických trás, ktoré sú lokalizované v oblasti Ľubovnianskych kúpeľov 

v Novej Ľubovni, kúpeľoch Vyšné Ružbachy, v Litmanovej - známe pútnické miesto, v Starej 

Ľubovni, Pieninách a iných. Na územie okresu zasahuje Pieninský národný park. Nachádzajú 

sa tu maloplošné chránené územia, a to národné prírodné rezervácie - Čergovský Minčol, 

Haligovské skaly, Prielom Dunajca a Prielom Lesnického potoka, národná prírodná pamiatka 

- jaskyňa Aksamitka, prírodné pamiatky v okolí Kyjova - Kyjovské bradielko, bradlá Lysá 

hora a Rebrá, 

Litmanovský potok, Okrúhly kopec pri Šarišskom Jastrabí, Skalky pri Údole, Skalná ihla pri 

Chmeľnici, travertínové jazierko Kráter vo Vyšných Ružbachoch, prírodné rezervácie - 

Slatina pri Šarišskom Jastrabí, Kamienska tisina, Jarabinský prielom a chránený areál 

Plavečské štrkoviská. Okres so svojim krajinársky pôsobivým charakterom územia poskytuje 

mimoriadne možnosti na rekreáciu, turistiku, agroturistiku, liečebné pobyty. Patrí k regiónom 
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s najmenej poškodeným životným prostredím, s hodnotnými historickými a 

kultúrnohistorickými pamiatkami. 

Bližší popis územie je uvedený v časti Zaujímavosti a zvláštnosti územia, typické črty. 

Cestovný ruch sa v tomto území realizuje prevažne v podobe pohybového cestovného 

ruchu viazaného hlavne na letnú sezónu, pričom hlavné druhy aktivít sú turistika, 

chalupárenie, vidiecka turistika a agroturistika.  

     Veľký potenciál MAS spočíva v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu 

a agroturistiky. Vidiecky cestovný ruch je definovaný ako ekonomické využitie vidieckej 

krajiny, jej prírodných zdrojov, kultúrneho dedičstva, vidieckeho prostredia, miestnych 

tradícií a miestnych produktov prostredníctvom certifikovaných produktov a služieb, ktoré 

vychádzajú z identity regiónu. Ponúka možnosť uspokojenia potrieb návštevníkov a dopytu 

po ubytovacích, stravovacích a doplnkových službách. Podporuje miestny trvalo udržateľný 

rozvoj, spĺňa nároky modernej spoločnosti na efektívne využitie voľného času 

prostredníctvom novej sociálnej solidarity mesta a krajiny. 

Pod pojmom agroturizmus chápeme užšiu časť vidieckeho turizmu, ktorý sa spája s 

poľnohospodárskou činnosťou na vidieku. Agroturizmus zahŕňa špecifické činnosti 

agropodnikateľov a poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a 

prírodných podmienok, zameraných na uspokojovanie rekreačných potrieb turistov. Do 

agroturizmu môžeme zaradiť prakticky všetky činnosti, ktoré zabezpečuje podnikateľ – 

poľnohospodár pre uspokojenie potrieb turistov. 

Základnou zložkou služieb agroturizmu sú ubytovacie a stravovacie služby. Ubytovacie 

služby predstavujú ubytovanie turistov v podnikových alebo súkromných zariadeniach s 

možnosťou dovolenky v prírode a s prepojením napríklad na špeciálnu poľnohospodársku 

výrobu ako je vinohradníctvo, ovocinárstvo, ovčiarstvo a podobne. Stravovacie služby 

zabezpečuje poľnohospodár pre ubytovaných návštevníkov alebo ďalších turistov, ktorí 

prichádzajú do regiónu. Ide najmä o výrobu a priamy konzum potravín pripravených v 

miestnych podmienkach. Časť potravín vyrábajú priamo vo vlastných, ale aj cudzích 

stravovacích zariadeniach a časť je vo forme polotovarov alebo hotových výrobkov v 

obchodnej sieti. 

 

Povinné prílohy:  

- zoznam zdrojov analýzy a vstupných dokumentov 
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3.2. SWOT analýza 

SWOT analýza poskytuje celostný pohľad na situáciu regiónu alebo obce – na jej silné 

stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia rozvoja. Na základe SWOT analýzy možno 

presnejšie definovať najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali najvýraznejšie predpoklady a 

pozitívne rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné riziká. Pomáha tiež 

identifikovať prioritné oblasti, na rozvoj ktorých sa treba orientovať. Z tohto dôvodu nie je 

vhodné jej členenie podľa sektorov.  

Okrem analýz stavu daného územia je predmetom záujmu aj okolité prostredie, indukujúce 

pozitívne alebo negatívne vplyvy. Na základe toho sa SWOT analýza člení na analýzu 

interného prostredia a analýzu externého prostredia. 

Podľa povahy sledovaných javov sa v SWOT analýze rozlišujú pozitívne a negatívne faktory. 

Pozitívne faktory (silné stránky a príležitosti) predstavujú faktory indukujúce rozvojové 

procesy. Negatívne faktory (slabé stránky a ohrozenia) naznačujú problémy – disparity.  

 

 Princíp SWOT analýzy 

pozitívne  

faktory 

 

silné stránky 

S 
interné faktory (obec) 

negatívne  

faktory 

 

slabé stránky 

W 
 

externé faktory (obec) 

 

O 
príležitosti  

 

 

T 
Ohrozenia 

  
                                                Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka č. 27: SWOT analýza - oblasť: pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, 

spracovanie, lesníctvo) 

Oblasť: Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, spracovanie, lesníctvo) 

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 
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-Tradícia podnikania 

v poľnohospodárstve 

-Vysoký podiel 

obyvateľstva vo 

vidieckom regióne 

(dostatok pracovných síl 

pre rozvoj 

pôdohospodárstva) 

- kvalitná a 

konkurencieschopná 

produkcia 

poľnohospodárskej 

prvovýroby 

-  produkčný potenciál 

pre ekologické 

poľnohospodárstvo 

a ovocinárstvo 

- vhodná štruktúra  

pôdneho fondu pre rozvoj 

poľnohospodárskej  a 

ekologicky priaznivej 

výroby 

-podporované prírodné 

znevýhodnené územie 

poskytujúce príležitosti 

pre rozvoj živočíšnej 

výroby 

- modernizácia 

spracovateľských 

podnikov a plnenie 

príslušných noriem EÚ 

-skúsenosti s projektmi a 

prostriedkami z EÚ 

zdrojov, hlavne u 

poľnohospodárskych 

podnikov 

-existujú pozitívne 

príklady úspešných 

podnikov 

 

- zaostávanie v rozvoji 

pôdohospodárstva 

- nedostatok voľných 

finančných zdrojov na 

rozvoj pôdohospodárstva 

-dlhodobo klesajúci stav 

produkcie 

poľnohospodárskych 

zvierat v 

poľnohospodárstve, nízka 

pridaná hodnota v 

živočíšnej výrobe 

-nedostatočné zavádzanie 

inovatívnych zariadení a 

postupov, výskumu a 

vývoja a marketingu v 

spracovaní 

poľnohospodárskej 

produkcie 

-nedostatočná 

modernizácia 

mechanizmov a 

technológií 

v poľnohospodárstve 

-nevyhovujúce 

obhospodarovanie pôdy, 

zarastanie TTP náletmi 

drevín a trvalých burín a 

rozširovanie inváznych 

druhov rastlín 

-malý podiel produkcie 

obchodovanej 

prostredníctvom 

odbytových organizácií v 

rámci domácich 

odbytových systémov 

- rozptýlené vlastníctvo 

pôdy a lesov 

-silná závislosť vidieckej 

populácie na verejnej 

podpore 

 

-využívanie finančných 

prostriedkov nového 

programového obdobia 

2014 – 2020 

- vyššia diverzifikácia 

aktivít 

poľnohospodárskych  

subjektov 

-rastový potenciál 

vybraných druhov 

poľnohospodárstva, 

lesníctva, ovocinárstva, 

poľovníctva, lepšie 

využívanie 

poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu a 

produkčného potenciálu 

pôdy 

-zvýšenie podielu  

regionálnej produkcie s 

vyššou pridanou 

hodnotou a s vyššou 

formou spracovania 

polotovarov, ako aj 

prostredníctvom vyššej 

kvality výrobkov, 

inovatívnych výrobkov, 

regionálnych a miestnych 

špecialít, produktov 

ekologického 

poľnohospodárstva 

-zlepšenie plánovania, 

koordinácie a kvality 

celoživotného 

vzdelávania, ktoré bude 

pružne reagovať na 

potreby zamestnávateľov 

v poľnohospodárstve a na 

vidieku, širšie využitie 

vzdelávacích centier na 

regionálnej úrovni, širšie 

využívanie moderných 

informačných a 

komunikačných 

technológií v rámci 

vzdelávacích aktivít, 

zlepšenie materiálno – 

technického vybavenia 

miestnych záujmových 

centier 

-rozvoj priameho predaja, 

miestnych a regionálnych 

- nepriaznivý vplyv 

ekonomickej stagnácie na 

zamestnanosť na vidieku, 

osobitne u mladých ľudí a 

nízko kvalifikovaných 

pracovníkov, strata 

pracovných miest z 

dôvodu reštrukturalizácie 

a nízkej produktivity 

poľnohospodárstva 

a lesníctva 

-zmena legislatívnych 

podmienok 

-prehlbujúca disparita 

medzi cenami vstupov a 

cenami 

poľnohospodárskych 

produktov 

-vysoká konkurencia 

dovozov lacnejšej 

primárnej produkcie 

-nedoriešené vlastnícke 

vzťahy k 

poľnohospodárskej a 

lesnej pôde 

-sociálne odlúčenie 

vidieka 
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farmárskych trhov s 

väzbou na menších 

domácich producentov 

a spracovateľov 

-existujúce voľné 

hospodárske budovy a 

plochy v 

poľnohospodárstve 

poskytujúce priestor pre 

rozvoj 

 

Tabuľka č. 28: SWOT analýza – oblasť: malé a stredné podniky 

Oblasť: Malé a stredné podniky 

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

-priaznivá demografická 

štruktúra obyvateľstva,  

zabezpečujúca a 

zastupujúca všetky 

predproduktívne, 

produktívne i 

poproduktívne zložky 

miestneho obyvateľstva s 

ohľadom na prirodzený 

potenciál zachovania a 

rastu súčasnej štruktúry 

obyvateľstva, 

-disponibilné voľné 

plochy pre rozvoj 

drobného vidieckeho 

priemyslu 

-potenciál pre ďalší 

rozvoj malého a 

stredného podnikania, 

podporu vlastných 

domácich, regionálnych, 

nadregionálnych i 

cezhraničných 

podnikateľov 

-veľmi dobré 

komunikačné a obchodno 

- ekonomické vzťahy s 

podnikateľmi a 

obyvateľmi aj 

prihraničných územno – 

usporiadaných celkov 

-vysoká ponuka 

pracovnej sily prevažne v 

robotníckych   profesiách 

-nedostatok 

disponibilných voľných 

finančných zdrojov pre 

podporu a rozvoj  

-nízka investičná aktivita 

u mikro a malých 

podnikov a minimálna 

účasť na trhu 

-nedostatočné 

marketingové aktivity 

a komunikácia 

-vysoký podiel výroby s 

nízkou pridanou 

hodnotou 

- nedostatočná 

pripravenosť MSP na 

pôsobenie v rámci 

jednotného vnútorného 

trhu 

- vysoká finančná 

zaťaženosť a 

administratívne bariéry 

obmedzujúce rozvoj 

podnikania 

- nedostatočne rozvinutá 

technická infraštruktúra 

- nízka ziskovosť 

podnikateľov 

-chýbajúce nové 

zručnosti, hlavne 

jazyková znalosť, 

podnikateľské zručnosti a 

pod. 

-využívanie finančných 

prostriedkov nového 

programového obdobia 

2014 – 2020 

-posilňovanie prihraničnej 

spolupráce a rozvoj 

cezhraničnej spolupráce 

-rozvoj nadnárodnej 

spolupráce, spolupráca 

medzi miestnymi 

akčnými skupinami, 

zvýšený transfer 

poznatkov a dobre praxe 

prostredníctvom takejto 

spolupráce 

-mobilizácia a zvyšovanie 

zapojenia vidieckeho 

obyvateľstva vrátane 

podnikateľov do tvorby 

verejno – súkromného 

partnerstva miestnych 

rozvojových stratégií, 

stimulácia rozvoja 

ľudského kapitálu na 

vidieku 

-podpora vzdelanosti a 

kvalifikácie vidieckeho 

obyvateľstva 

-vytváranie príležitosti 

pre mladých a 

nezamestnaných s cieľom 

ich udržania v regióne 

-využívanie nástrojov 

aktívnej politiky na trhu 

-nepriaznivý vplyv 

ekonomickej stagnácie na 

zamestnanosť na vidieku, 

osobitne u mladých ľudí a 

nízko kvalifikovaných 

pracovníkov 

-útlm ekonomiky na 

vidieku, pokles reálnych 

príjmov obyvateľstva, 

sociálna izolovanosť 

malých vidieckych sídiel 

-zaostávanie v 

dostupnosti 

širokopásmového 

pripojenia vo vidieckych 

oblastiach a negatívny 

vplyv na rozširovanie 

nových informácií 

a služieb 

-zmena legislatívnych 

podmienok 

-rastúce ceny vstupných 

surovín, pôdy, energií 

-technologické a 

poznatkové zaostávanie 

-nemotivujúce 

podnikateľské prostredie,  

absencia systémových 

nástrojov podpory 

-odliv kvalifikovaných síl 

z regiónu 

- strata pracovných 

návykov 
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, daná vzdelanostnou 

úrovňou obyvateľov 

  

práce 

-rozvoj výroby, ktorá 

generuje vysokú pridanú 

hodnotu a vyžaduje  

kvalifikáciu pracovnej 

sily 

-propagácia podnikateľov 

a produktov cez 

regionálnu značku 

-samozamestnanie v 

remeselnej oblasti 

 

Tabuľka č. 29: SWOT analýza  - oblasť: cestovný ruch 

Oblasť: Cestovný ruch 

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

-Výhodná geografická 

poloha, región je 

prihraničný susedí 

s Poľskou republikou 

-Vhodná štruktúra 

pôdneho a lesného fondu, 

veľmi dobré podmienky 

pre aktivity v oblasti 

rozvoja poľovníctva 

a rybárstva 

- bohaté prírodné a 

kultúrne dedičstvo a 

diverzita vidieckej 

krajiny (vysoký 

rekreačný a turistický 

potenciál) 

-dobré prírodné 

a geografické podmienky 

pre rozvoj prihraničného 

cestovného ruchu, 

agroturistiky a vidieckej 

turistiky 

- zaradenie do 

turistického regiónu 

Tatry 

-existujúce značené 

turistické trasy, bohatý 

prírodný potenciál, 

nenarušená príroda, 

-veľké množstvo 

rybárskych revírov, 

poľovníckych revírov 

-kapacity pre zavedenie 

-nevyhovujúca kvalita 

cestnej siete, miestneho, 

regionálneho i štátneho 

významu za účelom 

vyrovnávania 

prihraničných disparít v 

oblasti cestnej dopravnej 

infraštruktúry 

-nedostatok 

disponibilných voľných 

finančných zdrojov pre 

podporu a rozvoj 

-zaostávanie v rozvoji 

prihraničného cestovného 

ruchu a vidieckej 

agroturistiky 

-absencia cyklistického 

spojenia a turistických 

chodníkov 

-nedostatočná ubytovacia 

kapacita určená pre 

vidiecky turizmus a 

agroturizmus, 

-nedostatočná 

koordinácia, marketing a 

propagácia prípadných 

služieb v oblasti rozvoja a 

poskytovanie služieb v 

cestovnom ruchu 

-nízka diverzita 

ponúkaných služieb 

- absentujúci výrazný 

turistický imidž, slabá 

-realizácie projektov 

spolupráce 

-využívanie finančných 

prostriedkov nového 

programového obdobia 

2014 – 2020 

-zlepšenie, rekonštrukcia 

a modernizácie 

existujúcej dopravnej 

infraštruktúry 

-rastový potenciál 

v poskytovaných službách 

cestovného ruchu   

-posilňovanie prihraničnej 

spolupráce a rozvoj 

cezhraničnej spolupráce 

-rozvoj nadnárodnej 

spolupráce, spolupráca 

medzi miestnymi 

akčnými skupinami, 

zvýšený transfer 

poznatkov a dobre praxe 

prostredníctvom takejto 

spolupráce 

-využitie prírodných 

zdrojov pre udržateľný 

rozvoj vidieka, 

-zvýšený prílev turistov 

na vidiek a rastúci dopyt 

po sprievodných službách 

týkajúcich sa 

agroturistiky a rekreácie 

- rozvoj chalupárstva, 

-zmena legislatívnych 

podmienok 

- zhoršenie sociálnej 

situácie v spoločnosti 

-rastúce ceny vstupných 

surovín, pôdy, energií 

- zhoršenie sociálnej 

situácie potenciálnej 

klientely v Poľskej 

republike 

-rastúca medzinárodná 

konkurencia na trhu CR, 

obmedzená možnosť 

presadiť sa 

- vandalizmus 
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nových prvkov 

občianskej a technickej 

vybavenosti, rozširovania 

zóny oddychu a športu, 

-vysoký potenciál 

„alternatívnej dopravy“ 

pešej a cyklistickej, 

 

znalosť Slovenska zo 

strany zahraničných 

touroperátorov 

-neznáma cieľová krajina 

pre zahraničných 

návštevníkov 

-vysoký podiel 

jednodňových a 

tranzitných návštevníkov, 

nízky podiel pobytových 

turistov 

-nedostatočná 

starostlivosť o kultúrno-

historické pamiatky, 

nedostatočne zabezpečená 

prístupnosť sakrálnych 

pamiatok 

-nevyhovujúce kvality a 

štruktúra horských 

dopravných zariadení v 

zimných strediskách 

cestovného ruchu 

-nízka cena práce v 

podnikoch služieb CR a 

odchod kvalitných 

pracovníkov do 

zahraničia 

agroturistiky, 

poľovníctva, rybárstva, 

vodných športov 

- objavovanie strednej a 

východnej Európy v 

rámci európskeho 

cestovného ruchu 

- stimulácia stredných 

vrstiev obyvateľstva k 

účasti na domácom 

cestovnom ruchu 

- vytvorenie konkrétnych 

produktov CR 

-vytvorenie a rozvíjanie 

partnerstva medzi 

verejným a  

súkromným sektorom v 

oblasti rozvoja CR 

 

 

Tabuľka č. 30: SWOT analýza – oblasť: životné prostredie 

Oblasť: Životné prostredie  

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

-vysoká lesnatosť  

územia, značný potenciál  

pre produkciu dreva, 

biomasy a ostatnej 

drevnatej hmoty, vysoká 

zásoba uhlíka v drevnej 

biomase 

-vysoký potenciál pre 

využívanie 

obnoviteľných zdrojov 

energie 

- vysoká kvalita 

podzemnej vody 

-nízka intenzita 

hospodárenia šetrná k 

životnému prostrediu 

- unikátne prírodné 

-nedostatočná  ochrana 

životného prostredia pri 

zónach drobného  

priemyslu 

-značné rezervy v 

úsporách energií a 

energetickej efektívnosti 

budov vo verejnom 

sektore,  

absencia bezbariérových 

prvkov verejných budov a 

technickej obecnej 

infraštruktúry 

-neupravené a zanedbané 

verejné priestory, 

námestia, parky, 

-prítomnosť 

-účinnejšia podpora a 

ochrana biodiverzity, 

lepšia ochrana vodných 

zdrojov pred 

znečisťovaním z 

poľnohospodárstva, 

zvýšenie zadržiavania 

vody v krajine a ochrana 

pre lokálnymi záplavami, 

lepšia vzájomná 

koordinácia 

a komunikácia 

-účinnejšia ochrana pôd 

pred degradáciou 

-zdokonaľovanie 

systémov prevencie a 

zníženie negatívnych 

-nedostatočný záujem 

poľnohospodárskych a 

lesníckych subjektov o 

zachovanie hospodárenia, 

zmena klímy, nepriaznivé 

– devastačné lokálne 

prírodné podmienky, 

katastrofy 

-zaostávajúce vedomie 

zachovania prírodných 

hodnôt v zhoršujúcom sa 

životnom prostredí 

-možné záplavy 

-zhoršenie kvality 

miestnych tokov vplyvom 

nedoriešenej likvidácie 

odpadových vôd 
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dispozície, chránené 

oblasti, rezervácie a 

areály 

-existencia separovaného 

zberu 

-vysoký podiel 

plynofikovaného územia 

 

 

medzinárodnej cesty 

s nadmernou produkciou 

exhalátov, v zimných 

mesiacoch i prachu 

z posypu 

-nedostatočná 

informovanosť občanov 

o stave životného 

prostredia 

-existencia čiernych 

skládok odpadu 

-nedostatočná technická 

infraštruktúra v oblasti 

odpadového hospodárstva 

 

dopadov prírodných 

katastrof 

-nárast produkcie 

biomasy a ostatných 

obnoviteľných zdrojov 

energie 

- rozvoj odvetví a 

technológii využívajúcich 

obnoviteľné zdroje a 

výrob šetriacich životné 

prostredie 

-úprava verejných plôch 

-dobudovanie technickej 

infraštruktúry 

-vybudovanie kompostísk 

na separovaný zber 

bioodpadu 

-súťaže v obnove a 

skrášľovaní okolia a 

verejných priestranstiev 

v obciach 

- vytváranie nových 

divokých skládok odpadu 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 31: SWOT analýza – oblasť: doprava a technická ifraštruktúra 

Oblasť: Doprava a technická infraštruktúra 

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

-dobrá dopravná 

dostupnosť, priame 

železničné spojenie s 

dopravným železničným 

uzlom 

-vybavenosť zásobovania 

regiónu pitnou vodou z 

vlastných vodných 

zdrojov 

-dostatok priestorov pre 

budovanie občianskej a 

technickej infraštruktúry 

- dobrá plynofikácia 

územia 

 

-zaostávajúca technická 

infraštruktúra 

-nevyhovujúca kvalita 

cestnej siete, miestneho, 

regionálneho i štátneho 

významu za účelom 

vyrovnávania 

prihraničných disparít v 

oblasti cestnej dopravnej 

infraštruktúry 

-nedostatočné vyvinutá 

ponuka služieb a 

komunikačných kanálov 

v oblasti internetového 

prepojenia 

-nevyhovujúci stav 

verejného osvetlenia, 

potreba dobudovania 

a rekonštrukcie 

-zlý technický stav 

chodníkov, chýbajúce 

chodníky a prvkov 

drobnej technickej a 

-zlepšenie, rekonštrukcia 

a modernizácie 

existujúcej intenzívne 

využívanej technickej 

infraštruktúry 

-vybudovanie chodníkov 

a  miestnych komunikácií 

-vybudovanie kvalitného 

internetového pripojenia 

-zvýšenie počtu spojov 

v obciach 

-dopravné sprístupnenie 

odľahlých lokalít 

 

-nespolupráca, nezáujem 

(apatia) a o veci verejné a 

infraštruktúru slúžiacu 

všetkým obyvateľom 

-zaostávanie v 

dostupnosti 

širokopásmového 

pripojenia vo vidieckych 

oblastiach a negatívny 

vplyv na rozširovanie 

nových informácií 

a služieb 

-zhoršujúci sa stav 

obecných  stavieb a 

komunikácií 

-zvyšujúce sa náklady na 

údržbu a opravy cestnej 

infraštruktúry, 

-oneskorená výstavba a 

modernizácia cestnej 

siete, 

-trvalý presun cestujúcich 

z verejnej osobnej 
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komunikačnej 

infraštruktúry 

- zlý, v niektorých 

prípadoch veľmi zlý až 

havarijný stav 

komunikácií medzi 

obcami 

-nevybudované miestne 

komunikácie, ktoré sú 

potrebné pre miestny 

rozvoj 

-nevyhovujúci stav 

autobusových zastávok, 

prestupných uzlov 

 

-nedostatočný počet 

parkovísk 

 

dopravy  na individuálnu 

dopravu 

 

 

 

 

Tabuľka č. 32: SWOT analýza – oblasť: komunita a sociálna (zdravotníctvo, vzdelanie, 

kultúra a voľnočasové aktivity) 

Oblasť: Komunita a sociálna sféra (zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúra a voľnočasové aktivity) 

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

-bohatá história a silný 

ľudský potenciál v 

organizovaní kultúrno – 

spoločenských, 

športových aktivít, 

udržiavanie ľudových 

zvykov a tradícií 

-pozitívny prístup 

obyvateľov , 

predstaviteľov miestnej 

samosprávy a miestnej 

štátnej správy, aktívnych 

občanov mimovládnych 

organizácií ku 

komunitnej práci 

- kultúrne dedičstvo, 

ľudové umenie, hudba, 

zvyky, remeslá, folklór, 

architektúra, kultúrne 

-chýbajúce priestory pre 

stretávanie a aktivizáciu 

miestnych folklórnych a 

hudobných celkov 

- starnutie populácie, 

nárast počtu obyvateľov v 

poproduktívnom veku 

-nedostatočný počet 

služieb komunitného 

charakteru 

-nedostatok finančných 

prostriedkov na údržbu a 

rekonštrukcia kultúrnych 

pamiatok a zariadení 

-nedostatočný počet 

detských ihrísk, 

-zlý stav futbalových 

ihrísk a potreba úpravy 

ich okolia 

-využitie kultúrneho 

dedičstva pre udržateľný 

rozvoj vidieka, 

- zlepšenie materiálno – 

technického vybavenia 

miestnych záujmových 

centier 

-zapojenie všetkých 

vekových zložiek 

obyvateľstva na 

záujmových aktivitách - 

poskytovanie obecných 

priestorov na 

organizovanie kultúrnych 

podujatí, 

- zabezpečenie sociálnej 

starostlivosti zo strany 

obcí 

-zvýšenie ponuky 

- nezáujem obyvateľov 

regiónu o kultúrne 

a voľnočasové aktivity 

-odchod mladých 

aktívnych ľudí preč z 

regiónu 

-zvyšovanie sa indexu 

starnutia 

-zhoršujúca sa sociálna 

situácia niektorých 

skupín obyvateľstva 

-vplyv nežiaducich javov 

na deti a mládež  

-nedostatok finančných 

prostriedkov na údržbu 

existujúcich športových 

areálov a verejných 

priestranstiev 

- stagnujúci, prípadne 
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programy, festivaly -zlý stav niektorých 

domovov smútku 

- nízky počet  

zdravotníckych zariadení 

v obciach 

-neexistencia sociálnych 

služieb v obciach 

zdravotnej starostlivosti  

-pripravenosť pozemkov 

pre bytovú, 

podnikateľskú i 

občiansku výstavbu, 

 -zakladanie 

mimovládnych 

neziskových organizácií 

poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby  

-dôrazné uplatňovanie 

princípu subsidiarity 

 

-možnosti použitia 2 % 

daní daňových  subjektov 

pre rozvoj zdravotníctva a 

školstva  

-znižovanie energetickej 

náročnosti budov 

určených v rámci 

zdravotníctva a školstva 

-podpora sociálneho 

začleňovania ohrozených 

skupín podľa ich 

špecifických potrieb 

nepriaznivý 

demografický vývoj 

 

Závery z analýzy zdrojov územia 

SWOT analýza monitoruje súčasný stav územia MAS „Horný Šariš – Minčol“. Hodnotí silné 

a slabé stránky (negatíva a pozitíva územia) a príležitosti a možné ohrozenia v jeho budúcom 

rozvoji.  

Ako vyplýva z výsledkov uvedenej SWOT analýzy, možnými príležitosťami pri budovaní 

rozvoja územia je mobilizácia a zvyšovanie zapojenia vidieckeho obyvateľstva vrátane 

podnikateľov do tvorby verejno – súkromného partnerstva miestnych rozvojových stratégií, 

stimulácia rozvoja ľudského kapitálu na vidieku. Na to nadväzuje zapojenie všetkých 

vekových zložiek obyvateľstva na záujmových aktivitách a obce môžu prispieť  

poskytovaním obecných priestorov na organizovanie kultúrnych podujatí. Potenciál regiónu je 

i v  rozvoji komunitných centier a pomocou nich podporiť sociálnehe začleňovania 

ohrozených skupín podľa ich špecifických potrieb. Potenciál územia je vo využití významnej 

geografickej polohy územia región je prihraničný susedí s Poľskou republikou, čo je  

potenciál pre ďalší rozvoj malého a stredného podnikania, podporu vlastných domácich, 

regionálnych, nadregionálnych i cezhraničných podnikateľov. Je tu potenciál na rozvoj 
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nadnárodnej spolupráce, spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami. Sú tu podmienky 

na zvýšený transfer poznatkov a dobrej praxe prostredníctvom takejto spolupráce. 

Na území MAS je vhodná štruktúra pôdneho a lesného fondu, veľmi dobré podmienky pre 

aktivity v oblasti rozvoja poľovníctva a rybárstva,  bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo a 

diverzita vidieckej krajiny . Tieto danosti regiónu je možné využiť pre rozvoj chalupárstva, 

agroturistiky, poľovníctva, rybárstva, vodných športov. Tento potenciál a blízkosť Tatier sa 

dá využiť pre turistov aby objavovali strednú a východnú Európu v rámci európskeho 

cestovného ruchu.  

Ďalšími príležitosťami je vhodná štruktúra  pôdneho fondu pre rozvoj poľnohospodárskej  a 

ekologicky priaznivej výroby,  prírodne znevýhodnené územie poskytuje príležitosti pre 

rozvoj živočíšnej výroby. Priaznivé podmienky na rozvoj poľnohospodárstva vytvárajú 

priestor na zvýšenie podielu  regionálnej produkcie s vyššou pridanou hodnotou a s vyššou 

formou spracovania polotovarov. Toto sa prejaví   aj prostredníctvom vyššej kvality 

výrobkov, zavedením inovatívnych výrobkov, regionálnych a miestnych špecialít, produktov 

ekologického poľnohospodárstva. 

 Ďalšími príležitosťami  na zachovanie prírodných podmienok regiónu sú úpravy verejných 

plôch, dopĺňanie prvkov zelenej infraštruktúry a dobudovanie  technickej infraštruktúry v 

oblasti odpadového hospodárstva. 

V materiálnej oblasti a v oblasti občianskych služieb poukazuje SWOT analýza na potrebu 

vybudovať chýbajúce priestory pre stretávanie a aktivizáciu miestnych folklórnych a 

hudobných celkov a na nedostatočný počet služieb komunitného charakteru.  Vyriešením 

problémov v oblasti materiálnej sa vyrieši i problém sociálneho začleňovania ohrozených 

skupín a zvýši sa záujem obyvateľov regiónu o kultúrne a voľnočasové aktivity. 

Vo SWOT analýze je ako slabá stránka pomenovaný zlý technický stav chodníkov, chýbajúce 

chodníky a prvky drobnej technickej a komunikačnej infraštruktúry,   nevyhovujúci stav 

autobusových zastávok, prestupných uzlov.   Ich vybudovaním a rekonštrukciou sa zvýši 

kvalita života obyvateľov v regióne a zvýši sa tiež príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu 

a malého a stredného podnikania. 

Ekonomická oblasť v rámci príležitostí zahŕňa možnosť vytvárania príležitostí pre mladých a 

nezamestnaných s cieľom ich udržania v regióne. Priaznivá demografická štruktúra 

obyvateľstva, zabezpečujúca a zastupujúca všetky predproduktívne, produktívne i 

poproduktívne zložky miestneho obyvateľstva s ohľadom na prirodzený potenciál zachovania 

a rastu súčasnej štruktúry obyvateľstva je priestor na rozvoj výroby, ktorá generuje vysokú 

pridanú hodnotu a vyžaduje  kvalifikáciu pracovnej sily.   Zaostávanie v rozvoji prihraničného 
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cestovného ruchu a vidieckej agroturistiky, absencia cyklistického spojenia a turistických 

chodníkov a nedostatočná ubytovacia kapacita určená pre vidiecky turizmus a agroturizmus, 

dáva príležitosť na rozvoj agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu.  

3.3. Identifikácia potrieb 

 

Z analytickej časti jednoznačne vyplýva, že územie MAS má výborné predpoklady na 

udržateľný ekonomický rast založený na cestovnom ruchu a podnikaní, najmä v oblasti 

poľnohospodárstva a spracovania poľnohospodárskych produktov.  

 

Za oblasť cestovného ruchu hovoria o tom silné stránky ako výhodná poloha a geografia 

(dobrá dopravná dostupnosť – železnica, cesty, vrchy, pahorkatiny), množstvo prírodných 

a kultúrno-historických objektov (hrad, chrámy, jaskyňa, bralá), blízkosť Tatier, prihraničný 

región, existujúce turistické trasy, lyžiarske vleky a pod. Napriek tomu je z analýzy zrejmé, že 

potenciál cestovného ruchu nie je v predmetnom území dostatočne využitý, turisti síce do 

územia prichádzajú, ale väčšinou nezostávajú ubytovaní, kultúrno-historické pamiatky nie sú 

udržované, ponúkaných doplnkových služieb je málo a nie sú diverzifikované.  

 

Pokiaľ ide o oblasť podnikania, územie MAS disponuje výhodami ako sú dobré prírodné 

podmienky pre poľnohospodárstvo, historická tradícia poľnohospodárstva roľníctva a prác 

v lesníctve, vzhľadom na vysoký stupeň vidieckosti, územie tiež ponúka kvalitnú pracovnú 

silu pre poľnohospodárstvo. Dobrá je tiež demografická štruktúra obyvateľstva, ktorá dáva 

dobré predpoklady pre zvyšovanie zamestnanosti v ďalších odvetviach. V území je tiež 

niekoľko objektov a priestorov pre vykonávanie podnikateľských činností. Napriek týmto 

výhodám majú podnikateľské subjekty zlú finančnú situáciu a nedostatok zdrojov na ďalšie 

investície, produkcia v živočíšnej, ale aj rastlinnej výrobe neustále klesá, neprodukujú sa 

a nedochádza k spracovaniu dostatočného množstva kvalitných produktov. Chýbajúce služby 

nútia obyvateľov, ale aj turistov dochádzať mimo územia MAS. 

Z analýzy doterajšieho rozvoja územia vyplýva, že v MAS boli uskutočnené investície ako 

výstavba a rekonštrukcia kanalizácií, ČOV, ciest. Došlo k oprave niekoľkých kultúrno-

historických pamiatok a k úprave verejných priestranstiev. MAS tiež disponuje bohatou 

tradíciou, kultúrnym dedičstvom a ľudovými zvykmi, ktoré sú udržiavané a šírené aktívnymi 

folklórnymi a hudobnými celkami. Z pohľadu rozvoja celého územia však realizované 

investície mali malý dosah a stále existujú početné bariéry, ktoré brzdia ekonomický 

a sociálny rozvoj. Ide najmä o nekvalitnú a chýbajúcu technickú infraštruktúru (cesty, 



76 
 

chodníky, prepojenie s inými obcami, zastávky, parkoviská) čo ovplyvňuje najmä rozvoj 

podnikania a cestovného ruchu, ale má vplyv aj na kvalitu života obyvateľstva. Ďalej sú to 

zanedbané verejné priestory, existencia divokých skládok, budovy so zlou energetickou 

bilanciou. Chýbajú tiež komunitné služby, priestory pre voľnočasové aktivity. Z dôvodu 

starnutia obyvateľov tiež chýbajú služby pre ich starostlivosť, ale aj služby a infraštruktúra 

pre ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľov.  

Pri hlbšom analyzovaní silných a slabých stránok, príležitostí  a hrozieb bolo 

identifikovaných niekoľko prioritných potrieb. Počet potrieb a rozsah nedostatkov, ktoré by 

bolo potrebné riešiť je oveľa širší, avšak partnerstvo subjektov súkromného a verejného 

sektora sa dohodlo na riešení užšieho počtu takých potrieb, ktorých napĺňanie bude mať 

relevantný dopad na socio-ekonomický rozvoj územia MAS. Tým, že už boli vybrané tie 

najdôležitejšie potreby, bolo ťažké definovať poradie dôležitosti. Potreby navzájom súvisia 

a napĺňanie jednej potreby ovplyvňuje potrebu inú. Pre udržateľný a vyvážený hospodársky 

a sociálny rozvoj bude teda potrebné napĺňanie všetkých nasledovných potrieb: 

1. Zvýšiť tvorbu pracovných miest 

Priaznivá demografická štruktúra obyvateľstva, zabezpečujúca a zastupujúca všetky 

predproduktívne, produktívne i poproduktívne zložky miestneho obyvateľstva s ohľadom 

na prirodzený potenciál zachovania a rastu súčasnej štruktúry obyvateľstva je priestor na 

rozvoj výroby, ktorá generuje vysokú pridanú hodnotu a vyžaduje  kvalifikáciu pracovnej 

sily. 

2. Zvýšiť prílev turistov, zvýšiť podiel pobytových turistov pred jednodňovými, 

diverzifikovať ponúkané služby a zvýšiť dopyt po službách 

Zaostávanie v rozvoji prihraničného cestovného ruchu a vidieckej agroturistiky, absencia 

cyklistického spojenia a turistických chodníkov a nedostatočná ubytovacia kapacita 

určená pre vidiecky turizmus a agroturizmus, dáva príležitosť na rozvoj agroturistiky a 

vidieckeho cestovného ruchu. 

3. Podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskych podnikov   

Dlhodobo klesajúci stav produkcie poľnohospodárskych zvierat v poľnohospodárstve, 

nízka pridaná hodnota v živočíšnej výrobe je príležitosť pre zvýšenie podielu  regionálnej 

produkcie s vyššou pridanou hodnotou,  regionálnych a miestnych špecialít, produktov 

ekologického poľnohospodárstva. Príležitosť pre poľnohospodárov je i v rozvoji 

vidieckeho cestovného ruchu.  

4. Zlepšiť starostlivosť o kultúrno-historické pamiatky 
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V SWOT analýze sa ako slabá stránka uvádza nedostatočná starostlivosť o kultúrno-

historické pamiatky, nedostatočne zabezpečená prístupnosť sakrálnych pamiatok. Preto je 

ako príležitosť potrebné zlepšiť starostlivosť o kultúrno – historické pamiatky.  

5. Stabilizovať zdroje poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a MSP 

(zavádzať moderné inovačné technológie, zvýšenie produkcie živočíšnej výroby, 

zvyšovať produkciu s vyššou pridanou hodnotou, diverzifikácia) 

SWOT analýza uvádza ako slabú stránku nízku produkciu,  nedostatočné zavádzanie 

inovatívnych zariadení a postupov, výskumu, vývoja a marketingu v spracovaní 

poľnohospodárskej produkcie, nedostatočnú modernizáciu mechanizmov a technológií 

v poľnohospodárstve. To je príležitosť na vyššiu diverzifikáciu aktivít 

poľnohospodárskych  subjektov a na zvýšenie podielu výrobkov s vyššou pridanou 

hodnotou.  

6. Zlepšiť TI potrebnú pre rozvoj podnikania, CR a kvalitu života obyvateľov a zlepšiť 

dopravné spojenie a dostupnosť medzi obcami a okolitými centrami rozvoja 

SWOT analýza poukazuje na zaostávajúcu technickú infraštruktúru, nevyhovujúcu kvalitu 

cestnej siete, miestneho, regionálneho i štátneho významu , nedostatočne vyvinutú ponuku 

služieb a komunikačných kanálov v oblasti internetového prepojenia. Dobodovanie 

technickej infraštruktúry je príležitosť pre rozvoj podnikania a zvýšenie kvality života 

obyvateľov.  

7. Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity obyvateľov, vytvárať spoločné 

priestory pre komunitnú činnosť 

Medzi slabé stránky patria chýbajúce priestory pre stretávanie a aktivizáciu miestnych 

folklórnych a hudobných celkov a nedostatočný počet služieb komunitného charakteru. 

8. Zlepšiť starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva 

           Poskytovať obecné priestory na organizovanie kultúrnych podujatí, zabezpečenie 

sociálnej starostlivosti zo strany obcí, zlepší starostlivosť  o zraniteľné skupiny obyvateľstva.  

9. Zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné a podporovať rozvoj občianskej spoločnosti 

Medzi ohrozeniami je nezáujem obyvateľov regiónu o kultúrne a voľnočasové aktivity, 

Príležitosťou je zapojenie všetkých vekových zložiek obyvateľstva na záujmových 

aktivitách a tak podporiť rozvoj občianskej spoločnosti.  

10. Využiť potenciál prihraničného regiónu a posilniť nadnárodnu a prihraničnú 

spoluprácu 
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Územie MAS je prihraničný región susediaci s Poľskou republikou. Tu je priestor na 

rozvoj nadnárodnej spolupráce, spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami, na 

zvýšený transfer poznatkov a dobrej praxe prostredníctvom takejto spolupráce 

 

4. Strategický rámec 

 

Strategický rámec hovorí o celkovom zameraní stratégie a odpovedá na to, ako využiť silné 

stránky a príležitosti a ako postupne limitovať nedostatky identifikované analýzou. 

Strategický rámec zároveň dáva odpovede a riešenia na to, ako napĺňať identifikované 

potreby. Okrem SWOT analýzy a identifikovaných potrieb hrali dôležitú úlohu aj iné 

existujúce materiály, ako sú PHSR obcí či ciele mikroregiónu Minčol, ktorého 11 obcí tvorí aj 

územie MAS. V úzkej nadväznosti na SWOT analýzu a identifikované potreby, za účasti 

všetkých relevantných aktérov a s využitím rôznych metód (dotazníky, diskusie a pod.) boli 

MAS navrhnuté vízia a strategický cieľ a následne priority a špecifické ciele. Nástrojom na 

napĺňanie jednotlivých cieľov budú konkrétne opatrenia. Všetky ciele a opatrenia boli 

navrhnuté s ohľadom na ich realizovateľnosť a dostupné zdroje. Dôležitým faktorom boli tiež 

strategické materiály na európskej a národnej úrovni. Stratégia CLLD v nasledujúcich 

častiach tiež preukázateľne zdôvodňuje príspevok k cieľom Stratégie 2020 a programom PRV 

a IROP. 

 

 

4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa 

Všeobecná predstava o tom, ako sa má územie MAS posunúť a ako by malo vyzerať, čo by 

malo prinášať svojim občanom, ale aj návštevníkom je zhmotnená do vízie. Vízia je 

nadefinovaná z dlhodobejšieho hľadiska a časovo presahuje rámec 1 programového obdobia. 

Po dôkladnej analýze, ktorá bola vykonaná v prvých krokoch tvorby tejto stratégie je 

predstava o území MAS v roku 2030 nasledovná: 

 

Vízia MAS „Horný Šariš-Minčol“ do roku 2030: 

Územie MAS je miestom, ktoré svojím jedinečným imidžom láka turistov a ponúka im 

kvalitné služby. Je to miesto, kde vznikajú nové pracovné miesta a darí sa podnikaniu. Svojim 

obyvateľom poskytuje environmentálne čistý a bezpečný priestor pre prácu, kvalitné bývanie 

a trávenie voľného času.  
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Pre naplnenie dlhodobej vízie bol stanovený strategický cieľ, ktorý už hovorí o konkrétnych 

cieľoch, s načrtnutím spôsobu ich napĺňania. Pri jeho definovaní boli hĺbkovo zanalyzované 

všetky skutočnosti identifikované v analytickej časti tejto stratégie. Strategický cieľ je 

zároveň základom pre odvodenie priorít a špecifických cieľov.  

Územie MAS má tradíciu podnikania v poľnohospodárstve, vysoký podiel obyvateľstva vo 

vidieckom regióne (dostatok pracovných síl pre rozvoj pôdohospodárstva). I z tohto dôvodu 

je potrebné využitie  ľudských zdrojov s dostatočnými skúsenosťami v oblasti 

poľnohospodárstva a spracovania na tvorbu nových pracovných miest. Na území MAS je 

rastový potenciál vybraných druhov poľnohospodárstva, lesníctva, poľovníctva. Je tu priestor 

na lepšie využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a produkčného potenciálu pôdy.  

Príležitosť je vo zvýšení podielu  regionálnej produkcie s vyššou pridanou hodnotou.  

Dostatok miestnych produktov podporí  stimuláciu stredných vrstiev obyvateľstva k účasti na 

domácom cestovnom ruchu.  V nadväznosti na atraktívne prírodné a krajinné prostredie sa 

môžu vytvoriť cestovné balíčky a programy pre turistov, kde bude ponuka gastroturistiky, 

vidieckej turistiky i agroturistiky.  

Nízka investičná aktivita u mikro a malých podnikov a minimálna účasť na trhu je príležitosť 

na rozvoj výroby, ktorá generuje vysokú pridanú hodnotu a vyžaduje  kvalifikáciu pracovnej 

sily.  MAS má priestor na vytváranie možností  pre mladých a nezamestnaných s cieľom ich 

udržania v regióne.  

Na území MAS je potrebné dobudovať cestnú infraštruktúru,  v nevyhovujúcom stave sú 

chodníky. V komunitnej oblasti je priestor na využitie kultúrneho dedičstva pre udržateľný 

rozvoj vidieka, zlepšenie materiálno – technického vybavenia miestnych záujmových centier 

a tým i zabezpečiť sociálne začleňovanie ohrozených skupín.  

V nadväznosti na vyššie identifikované potreby vyplývajúce z analýzy zdrojov a SWOT 

analýzy  bol miestnou akčnou skupinou navrhnutý nasledovný strategický cieľ: 

 

Strategický cieľ MAS „Horný Šariš-Minčol“ do roku 2023: 

Zabezpečenie ekonomického rastu a prosperity prostredníctvom podpory podnikania a tvorby 

pracovných miest a zlepšovanie kvality života budovaním technickej, environmentálnej 

a sociálnej infraštruktúry. 

 

4.2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 
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V nadväznosti na identifikovanú víziu a strategický cieľ došlo k definovaniu priorít a v rámci 

nich špecifických cieľov, prostredníctvom, ktorých sa  bude strategický cieľ a vízia postupne 

napĺňať. V záverečnom kroku boli potom identifikované konkrétne opatrenia, ktorých 

realizáciou sa dosiahnu požadované výsledky. V predošlých krokoch došlo k identifikácii 

potrieb. Tieto potreby je možné logicky rozdeliť na niekoľko kategórií, ktoré budú tvoriť 

priority MAS, ide o oblasť cestovného ruchu, podnikania, komunitného života, riadenia MAS 

a spolupráce. Pre napĺňanie vízie a strategického cieľa MAS definuje nasledovné priority: 

1. Rozvoj cestovného ruchu 

2. Podpora podnikania 

3. Rozvoj komunitného života 

4. Efektívny manažment MAS 

5. Rozvoj spolupráce 

 

Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu 

Z analýzy územia, SWOT analýzy, ako aj z identifikácie potrieb je zrejmé, že cestovný ruch 

je pre územie MAS odvetvím s obrovským potenciálom. Jeho rozvojom sa môže zabezpečiť 

ekonomický rast a môže výrazne prispieť k cieľu MAS vytvoriť min. 16 pracovných miest. 

Pre rozvoj cestovného ruchu má územie MAS výborné prírodné podmienky (lesy, 

pahorkatiny), a polohu (blízkosť Tatier, dobré dopravné napojenie, prihraničný región). Na 

území MAS je množstvo zaujímavosti a atraktívnych cieľových bodov pre turistov ako sú 

bohaté kultúrno-historické dedičstvo (hrad, jaskyňa, chrámy), MAS má bohatú históriu, 

tradície, rusínsku kultúru , zaujímavosti (zjavenie Krista) a pod. Existuje tu sieť lyžiarskych 

vlekov, turistických chodníkov. Napriek týmto konkurenčným výhodám neprináša cestovný 

ruch do územia žiadúci efekt, turisti väčšinou chodia len na jednodňové výlety a je možné 

badať silnú sezónnosť. Prioritou preto musí byť prilákanie turistov, a to tak, že sa im ponúknu 

nové a kvalitné služby, poskytne sa im priestor na trávenie voľného času, zlepší sa 

infraštruktúra, obnovia sa kultúrno-historické pamiatky a MAS si tak postupne vybuduje 

vlastný imidž v cestovnom ruchu. Blízkosť Tatier v budovaní nového imidžu môže zohrať 

dôležitú úlohu a môže napomôcť rozvíjať služby, ktoré budú alternatívou, ale aj doplnkom 

k Tatrám. Takýmito službami môžu byť najmä služby vidieckeho cestovného ruchu 

a agroturistiky.   

 

Príspevok k napĺňaniu potrieb 

Podporou priority 1 sa budú napĺňať nasledovné potreby: 
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1. Zvýšiť tvorbu pracovných miest 

2. Zvýšiť prílev turistov, zvýšiť podiel pobytových turistov pred jednodňovými, 

diverzifikovať ponúkané služby a zvýšiť dopyt po službách 

3. Podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskych podnikov  

4. Zlepšiť starostlivosť o kultúrno-historické pamiatky 

 

Sekundárne sa bude napĺňať aj potreba č. 5 a 7: 

5. Stabilizovať zdroje poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a MSP 

(zavádzať moderné inovačné technológie, zvýšenie produkcie živočíšnej výroby, 

zvyšovať produkciu s vyššou pridanou hodnotou, diverzifikácia) 

 

7. Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity obyvateľov, vytvárať spoločné 

priestory pre komunitnú činnosť 

V prípade potreby č. 5 je to z dôvodu, že podporou diverzifikácie s cieľom rozvoja 

cestovného ruchu, dôjde aj k stabilizácii príjmov poľnohospodárskych podnikov, z dôvodu 

nových činností, ktoré budú prinášať podnikom príjmy. V prípade potreby č. 7 je možné 

príspevok priority odôvodniť tým, že vybudované prvky drobnej infraštruktúry cestovného 

ruchu nemusia slúžiť len turistom, ale aj obyvateľom MAS (turistické a náučné chodníky 

a pod.) 

 

Špecifické ciele a opatrenia: 

K napĺňaniu priority 1 budú prispievať 2 špecifické ciele zamerané na investície v oblasti 

tvorby služieb poskytovaných poľnohospodárskymi a mikro a malými podnikmi. Tieto 

investície budú sprevádzané investíciami podporujúcimi obnovu a budovanie infraštruktúry 

cestovného ruchu. K týmto špecifickým cieľom prislúchajú konkrétne opatrenia. 

 

Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie poskytovania služieb vidieckeho cestovného ruchu 

a agroturistiky 

Opatrenie č. 1: Podpora diverzifikácie poľnohospodárskych podnikov a podnikania v oblasti 

cestovného ruchu (opatrenie PRV 6.4) 

Špecifický cieľ 1.2: Zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu  

Opatrenie č. 2: Budovanie a obnova infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrno-historických 

pamiatok (opatrenie PRV 7.5 ) 
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Príspevok k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP 

Špecifické ciele 1.1 a 1.2 prispievajú k fokusovým oblastiam PRV 6A (Uľahčenie 

diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov, ako aj vytvárania pracovných miest), 

6B (Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach) a sekundárne k 6C (Rozšírenie 

prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo 

vidieckych oblastiach). 

 

Priorita 2: Podpora podnikania 

Priorita 2 je dôležitou prioritou pre zabezpečenie udržateľného rastu a tvorbu pracovných 

miest a pre postupné napĺňanie vízie a strategického cieľa. Podpora podnikania je dobrým 

predpokladom, aby celkový miestny rozvoj bol založený na pevných základoch so stabilným 

podnikateľským prostredím vytvárajúcim pracovné miesta, čo zabráni odlivu mladých 

obyvateľov. Popri podnikaniu v cestovnom ruchu je dôležité podporovať aj ďalšie odvetvia, 

z ktorých aj samotný cestovný ruch môže čerpať – ďalšie služby pre turistov a obyvateľov, 

ďalšie možnosti zamestnania a pod.. Územie MAS má dobrý potenciál pre kvalitnú 

poľnohospodársku a potravinársku výrobu, ako ja pre rozvoj ostatného podnikania. Medzi 

silné stránky môžme zaradiť dobrú dopravnú polohu, dobré prírodné a geografické 

podmienky pre poľnohospodárstvo, pomerne veľké zastúpenie poľnohospodárskej pôdy. 

Dobrými východiskami pre rozvoj poľnohospodárstva je jeho tradícia v histórii. Územie MAS 

je zároveň územie s vysokým stupňom vidieckosti, čo môže byť dobrým predpokladom pre 

dostupnú pracovnú silu, ktorá je kvalifikovaná a má skúsenosti. Pre ostatné podnikanie je 

dôležitá tiež relatívne priaznivá demografická štruktúra a existencia voľných plôch 

a objektov. Brzdou rozvoja podnikania sú najmä nedostatočné zdroje podnikov na investície, 

klesajúca produkcia živočíšnej výroby, nedostatočné zavádzanie nových technológií 

v spracovaní poľnohospodárskych produktov, nízka pridaná hodnota výroby a ďalšie. Cestou 

k rozvoju bude cielenie investícií na stabilizovanie príjmov podnikov,  zameranie na 

regionálnu produkciu, zlepšenie spolupráce a marketingu. 

 

Príspevok k napĺňaniu potrieb 

Priorita 2 bude prispievať k napĺňaniu nasledovných identifikovaných potrieb: 

1. Zvýšiť tvorbu pracovných miest 

5. Stabilizovať zdroje poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a MSP 

(zavádzať moderné inovačné technológie, zvýšenie produkcie živočíšnej výroby, 

zvyšovať produkciu s vyššou pridanou hodnotou) 



 

83 
 

Špecifické ciele a opatrenia: 

K priorite 2 budú prispievať špecifické ciele a v rámci nich opatrenia, ktoré budú zamerané na 

zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov, podporu spracovania a na 

zakladanie nových a podporu existujúcich mikro a malých podnikov.  

 

Špecifický cieľ 2.1: Stabilizácia príjmov a zvýšenie konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva 

Opatrenie č. 3: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (opatrenie PRV 4.1)  

 

Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií 

Opatrenie č. 4: Podpora na investície do nových a existujúcich podnikov (opatrenie IROP 

5.1.1) 

 

Príspevok k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP 

Špecifický cieľ 2.1 prispieva k fokusovým oblastiam PRV  2A (Zlepšenie hospodárskeho 

výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a 

modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, 

zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie) a 3A (Zvýšenie konkurencieschopnosti 

prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového 

reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, 

propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a 

medziodvetvových organizácií) a sekundárne k fokusovej oblasti 5C (Uľahčenie dodávok 

a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných 

nepotravinových surovín na účely bioekonomiky) a 6C (Rozšírenie prístupnosti, využívania a 

kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach) 

a špecifický cieľ 2.2 prispieva k špecifickému cieľu IROP 5.1.1 (Zvýšenie zamestnanosti na 

miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií).  

 

Priorita 3: Rozvoj komunitného života 

Ako vyplýva z analýzy a identifikovaných potrieb, neoddeliteľnou súčasťou efektívneho 

miestneho rozvoja je celkové zlepšovanie kvality života obyvateľov, čo v sebe zahŕňa 

kvalitnú infraštruktúru, kvalitné a dostupné miestne služby a existujúce priestory pre 

voľnočasové aktivity. Základná infraštruktúra a miestne služby sú nevyhnutnou podmienkou 

pre udržateľný rozvoj, jednak sú potrebné pre oblasť podnikania a tvorbu pracovných miest, 
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na druhej strane sú potrebné pre samotných obyvateľov, aby vôbec chceli žiť v území MAS 

a neodchádzali za prácou a lepšími podmienkami inam. Analýza poukazuje na nedostatky ako 

sú nekvalitná a chýbajúca základná infraštruktúra, miestne komunikácie potrebné pre rozvoj 

podnikania v havarijnom stave, verejné budovy s vysokou energetickou náročnosťou, zlá 

bezpečnosť obyvateľov (chýbajúce chodníky, bezpečnostné prvky),  nedostatočná 

infraštruktúra v dopravnej oblasti sťažujúca pohyb obyvateľov a turistov medzi obcami 

a smerom do mesta, zanedbané verejné priestory, chýbajúce priestory pre voľnočasové 

aktivity a chýbajúce sociálne služby pre stárnuce obyvateľstvo a ďalšie marginalizované 

skupiny. 

 

Príspevok k napĺňaniu potrieb 

Priorita 3 bude primárne priespievať k nasledovným potrebám: 

6. Zlepšiť TI potrebnú pre rozvoj podnikania, CR a kvalitu života obyvateľov a zlepšiť 

dopravné spojenie a dostupnosť medzi obcami a okolitými centrami rozvoja 

7. Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity obyvateľov, vytvárať spoločné 

priestory pre komunitnú činnosť  

8. Zlepšiť starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva 

 

Sekundárne bude priorita 3 prispievať k napĺňaniu nasledovných potrieb: 

1. Zvýšiť tvorbu pracovných miest 

Zlepšenie v oblasti infraštruktúry a služieb bude mať za následok zlepšenie podmienok pre 

podnikanie a tvorbu zamestnanosti. 

2. Zvýšiť prílev turistov, zvýšiť podiel pobytových turistov pred jednodňovými, 

diverzifikovať ponúkané služby a zvýšiť dopyt po službách 

Zlepšená infraštruktúra a služby zlepší celkový imidž územia a bude príjemnejším 

a príťažlivejším miestom nie len pre obyvateľov, ale aj turistov. 

9. Zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné a podporovať rozvoj občianskej spoločnosti 

Záujem o veci verejné sa bude zvyšovať z dôvodu, že aj neziskový sektor sa bude môcť 

zúčastňovať implementácie opatrení a samotní občania tak budú vidieť, že majú priestor 

a možnosti pre realizáciu svojich cieľov.  

 

Špecifické ciele a opatrenia: 

Napĺňanie priority 3 bude realizované prostredníctvom 2 špecifických cieľov a v rámci nich 

opatrení, ktoré budú zamerané na budovanie a obnovu základnej infraštruktúry malých 
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rozmerov, zlepšenie kvality a dostupnosti miestnych služieb vrátane voľnočasových, 

zlepšovania dopravnej dostupnosti a poskytovania sociálnych a sociálnych služieb. 

 

Špecifický cieľ 3.1: Rozvoj základnej infraštruktúry a miestnych služieb 

Opatrenie č. 5: Investície do rozvoja základnej infraštruktúry malých rozmerov (opatrenie 

PRV 7.2) 

Opatrenie č. 6: Investície do rozvoja základných miestnych služieb vrátane voľnočasových 

aktivít (opatrenie PRV 7.4) 

 

Špecifický cieľ 3.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi rozvojovými centrami a ich 

zázemím 

Opatrenie č. 7: Investície na rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia 

a dostupnosti sídiel (opatrenie IROP 5.1.2) 

Opatrenie č. 8: Investície na rozvoj sociálnych a komunitných služieb (opatrenie IROP 5.1.2) 

 

Príspevok k fokusovým oblastiam PRV a špecifickým cieľom IROP 

Špecifický cieľ 3.1 prispieva k fokusovej oblasti PRV 6B (Podpora miestneho rozvoja vo 

vidieckych oblastiach) a potenciálne k 5C (Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných 

zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na 

účely bioekonomiky) a 6C (Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a 

komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach). Špecifický cieľ 3.2 prispieva 

k špecifickému cieľu IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

 

 

 

Priorita 4: Efektívny manažment MAS 

Efektívne riadenie MAS je nevyhnutným predpokladom pre efektívnu implementáciu 

stratégie CLLD. Priorita 4 v sebe zahŕňa máklady súvisiace s chodom MAS a náklady 

súvisiace s animáciou, resp. oživovaním stratégie. T. z. prevádzkové náklady na kanceláriu 

a zamestnancov MAS a náklady spojené s propagáciou samotnej MAS a jej stratégie.  

Priorita 4 priamo naplňa potrebu č. 9 (Zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné a podporovať 

rozvoj občianskej spoločnosti), keďže propagáciou MAS a samotným riadením bude 

zabezpečené zvýšené povedomie a možnosti priameho zapojenia do riadenia rozvoja. 
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Sekundárne bude priorita 4 napĺňať všetky ostatné potreby, keďže cez prioritu 4 bude 

zabezpečený samotný chod MAS a realizácia stratégie CLLD. 

Priorita 4 sa bude realizovať prostredníctvom 1 špecifického cieľa a 2 opatrení. 

 

Špecifický cieľ 4.1: Zabezpečenie chodu MAS 

Opatrenie č. 9: Financovanie prevádzkových nákladov MAS (opatrenie IROP 5.1.1) 

Opatrenie č.10: Financovanie animačných nákladov MAS (opatrenie PRV 19.4) 

 

Priorita 4 prispieva k fokusovej oblasti PRV 6B (Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych 

oblastiach) a k špecifickému cieľu IROP 5.1.1 (Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácií, pokiaľ ide o zabezpečovanie prevádzkových nákladov 

MAS). 

 

Priorita 5: Rozvoj spolupráce 

Analytický rámec identifikoval na viacerých miestach spoluprácu ako jednu z dôležitých 

foriem efektívneho napredovania územia. Skutočnosť, že územie MAS je prihraničným 

regiónom je možné využiť tak v rozvoji cestovného ruchu, ako aj rozvoji podnikania. Priorita 

4 je preto prierezovou prioritou a prostredníctvom nejbude možné napĺňať všetky ostatné 

priority a identifikované potreby. Prioritne reaguje táto priorita na porebu č. 10 (Využiť 

potenciál prihraničného regiónu a posilniť nadnárodnu a prihraničnú spoluprácu). 

Priorita 5 bude realizovaná prostredníctvom 1 špecifického cieľa a 2 opatrení, zameraných na 

vykonávanie projektov národnej a nadnárodnej spolupráce. 

 

Špecifický cieľ 5.1: Posilnenie národnej a nadnárodnej spolupráce 

Opatrenie č. 11: Príprava a vykonávanie projektov národnej spolupráce (opatrenie PRV 19.3) 

Opatrenie č. 12: Príprava a vykonávanie projektov nadnárodnej spolupráce (opatrenie PRV 

19.3) 

 

Príspevok k cieľom Stratégie 2020 

Stratégia a jej priority výrazne prispievajú k cieľom stratégie 2020, pokiaľ ide o inteligentný, 

udržateľný a inkluzívny rast. 

K inteligentnému rastu prispieva najmä priorita 2, a to v oblasti podnikania prostredníctvom 

zavádzania moderných technológii a inovácii, zavádzania výroby s vyššou pridanou hodnotou 
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a pod. sekundárne budú prispievať tiež realizované investície  v oblasti cestovného ruchu 

a miestnych služieb (napr. zavedenie informačného systému). 

Zabezpečenie udržateľného rastu je jedným z najvýraznejších cieľov stratégie CLLD. Všetky 

priority a špecifické ciele sú sformulované tak, aby sa medzi sebou prelínali a priniesli nie len 

krátkodobé efekty, ale silný a stabilný ekonomický rast v podobe kvalitných služieb 

cestovného ruchu a stabilných podnikov sprevádzaných kvalitnou infraštruktúrou a službami. 

Zároveň je vytvorený priestore a kladený dôraz na tzv. zelenú infraštruktúru (prvky zelenej 

infraštruktúry ako súčasť investícií, investície podporujúce ochranu životného prostredia, 

využívania OZE a pod.) 

V neposlednom rade stratégia CLLD v sebe zahŕňa predpoklady pre efektívne začleňovanie 

zraniteľných skupín v podobe vytvárania sociálnych a verejných služieb, ako aj možnosti 

v rámci diverzifikácie poľnohospodárskych podnikov. 

 

Príspevok k cieľom PRV a IROP 

Stratégia CLLD preukázateľne svojimi prioritami a špecifickými cieľmi bude prispievať 

k cieľom PRV aj IROP.  

Pokiaľ ide o PRV, priority stratégie CLLD priamo nadväzujú na strategické ciele PRV –  

Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora a Vyvážený územný rozvoj 

vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. 

Sekundárne potom aj k strategickému cieľu Udržateľný manažment prírodných zdrojov 

a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.  

Zároveň prispievajú k napĺňaniu prioríty PRV č. 6: Podpora sociálneho začleňovania, 

zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach, a tiež k napĺňaniu 

prioríty PRV č. 2 a 3 (Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a 

konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a 

presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného 

obhospodarovania lesov a Podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania 

poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat 

a riadenia rizík v poľnohospodársta) a sekundárne aj k priorite 5 Propagácia efektívneho 

využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene 

klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. 
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Všetky špecifické ciele s opatreniami pre časť PRV prispievajú primárne k fokusovej oblasti 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

Pokiaľ ide o IROP, priority stratégie CLLD prispievajú ku globálnemu cieľu IROP: „prispieť 

k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom 

na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

regiónov, miest a obcí. Zároveň prispievajú k  

- rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a 

konkurencieschopnosť v danom území a 

- rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a 

subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a 

vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia efektívneho 

a udržateľného využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania 

konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.  

Stratégia CLLD prispieva tiež k napĺňaniu vnútornej stratégie IROP, ktorou je rozvoj 

regionálnej konkurencieschopnosti, kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou 

podporou podnikania a tvorby pracovných miest. 

 

4.3. Súhrn strategického rámca 

 

Tabuľka č. 33: Súhrnný prehľad strategického rámca 

Vízia 

Územie MAS je miestom, ktoré svojím jedinečným imidžom láka turistov a ponúka im 

kvalitné služby. Je to miesto, kde vznikajú nové pracovné miesta a darí sa podnikaniu. 

Svojim obyvateľom poskytuje environmentálne čistý a bezpečný priestor pre prácu, kvalitné 

bývanie a trávenie voľného času.  

Strategický cieľ 

Zabezpečenie ekonomického rastu a prosperity prostredníctvom podpory podnikania a tvorby 

pracovných miest a zlepšovanie kvality života budovaním technickej, environmentálnej 

a sociálnej infraštruktúry. 

Priorita 1: 

Rozvoj cestovného ruchu 

Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie poskytovania služieb vidieckeho cestovného ruchu 
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a agroturistiky 

Opatrenia PRV: 

Opatrenie č. 1 Podpora 

diverzifikácie 

poľnohospodárskych 

podnikov a podnikania 

v oblasti cestovného ruchu 

(opatrenie PRV 6.4) 

Opatrenia IROP: 

- 

 

Iné opatrenia: 

- 

 

Špecifický cieľ 1.2: Zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu 

Opatrenia PRV: 

Opatrenie č. 2: Budovanie 

a obnova infraštruktúry 

cestovného ruchu a kultúrno-

historických pamiatok 

(opatrenie PRV 7.5 ) 

Opatrenia IROP: 

- 

 

Iné opatrenia: 

- 

 

Priorita 2: 

Podpora podnikania 

Špecifický cieľ 2.1: Stabilizácia príjmov a zvýšenie konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva   

Opatrenia PRV: 

Opatrenie č. 3: Podpora na 

investície do 

poľnohospodárskych 

podnikov (opatrenie PRV 

4.1)  

 

Opatrenia IROP: 

- 

 

Iné opatrenia: 

- 

 

Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií 

Opatrenia PRV: 

- 

 

Opatrenia IROP: 

Opatrenie č. 4: Podpora na 

investície do nových 

a existujúcich podnikov 

(opatrenie IROP 5.1.1) 

 

Iné opatrenia: 

- 
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Priorita 3: 

Rozvoj komunitného života 

Špecifický cieľ 3.1: Rozvoj základnej infraštruktúry a miestnych služieb 

Opatrenia PRV: 

Opatrenie č. 5: Investície do 

rozvoja základnej 

infraštruktúry malých 

rozmerov (opatrenie PRV 

7.2) 

Opatrenie č. 6: Investície do 

rozvoja základných 

miestnych služieb vrátane 

voľnočasových aktivít 

(opatrenie PRV 7.4) 

 

Opatrenia IROP: 

- 

Iné opatrenia: 

- 

 

Špecifický cieľ 3.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi rozvojovými centrami a ich 

zázemím 

Opatrenia PRV: 

- 

Opatrenia IROP: 

Opatrenie č. 7: Investície na 

rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti 

dopravného prepojenia 

a dostupnosti sídiel 

(opatrenie IROP 5.1.2) 

Opatrenie č. 8: Investície na 

rozvoj sociálnych 

a komunitných služieb 

(opatrenie IROP 5.1.2) 

Iné opatrenia: 

- 

Priorita 4: 

Efektívny manažment MAS 

Špecifický cieľ 4.1: Zabezpečenie chodu MAS 

Opatrenia PRV: 

Opatrenie č. 10: 

Opatrenia IROP: 

Opatrenie č. 9: 

Iné opatrenia: 

- 
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Financovanie animačných 

nákladov MAS (opatrenie 

PRV 19.4) 

 

Financovanie prevádzkových 

nákladov MAS (opatrenie 

IROP 5.1.1) 

 

- 

Priorita 5: 

Rozvoj spolupráce 

Špecifický cieľ 5.1: Posilnenie národnej a nadnárodnej spolupráce 

Opatrenia PRV: 

Opatrenie č. 11: Príprava a 

vykonávanie projektov 

národnej spolupráce 

(opatrenie PRV 19.3) 

Opatrenie č. 12: Príprava a 

vykonávanie projektov 

nadnárodnej spolupráce 

(opatrenie PRV 19.3) 

 

Opatrenia IROP: 

- 

 

Iné opatrenia: 

- 

 



 
 

Graf č.  14 Grafické znázornenie strategického rámca MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 



 
 

4.4. Integrované znaky stratégie CLLD 

 

Stratégia CLLD bola už od začiatku formulovaná ako stratégia integrujúca jednak rôznych 

partnerov z rozličných oblastí a jednak ako stratégia integrujúca akcie, ktoré vzájomným 

pôsobením prinesú zvýšenú pridanú hodnotu a budú pôsobiť agregovane, t.z. že budú prinášať 

multiplikačné účinky. 

V rámci zahrnutia rôznych partnerov je dôležité, že pri tvorbe stratégie sa zúčastnili partneri 

z verejného sektora, ako aj súkromného vrátane partnerov neziskového sektora a zástupcov 

občianskych združení. Je prínosné, že stratégia dáva aj priestor pre všetkých týchto partnerov 

v procese implementácie (integrácia verejnej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, športovej 

oblasti a oblasti životného prostredia).  

Pokiaľ ide o konkrétne integrované znaky, ako najvýraznejší môžeme považovať už 

zameranie stratégie, ktorej priority sú úzko previazané  a navzájom sa ovplyvňujúce. Možno 

uviesť napr. dôležitosť zamerania sa na viacero odvetví (okrem cestovného ruchu aj iné 

podnikanie), ako aj nevyhnutnosť investícií do infraštruktúry a miestnych služieb, ktoré 

prinesú investície v oblasti podnikania. Zároveň je výrazným integrujúcim znakom 

skutočnosť, že stratégia sa nesnaží riešiť všetky problémy naraz, ale jasne identifikovala 3 

hlavné priority, ktorých napĺňanie môže priniesť preukázateľné výsledky. 

V neposlednom rade sa integrácia prejaví aj vo výberovom procese pri výbere projektov, kedy 

sa bude dbať na výber projektov, tak, aby boli prioritne vyberané projekty, ktoré majú 

najväčšiu pridanú hodnotu pre rozvoj MAS, a ktoré budú smerovať k spoločnému výsledku 

(napr. budovanie jednotného imidžu cestovného ruchu, nadväznosť na iné aktivity realizované 

v území, aktivity s cezhraničným dopadom a pod.). 

Integrácia prebehne aj v oblasti rozvoja sociálnych a komunitných služieb, kde bude prioritou 

podpora vytvárania služieb s cieľom sociálnej inklúzie. 

 

 

4.5. Inovatívne znaky stratégie CLLD 

 

Vzhľadom na to, že v riešenom území doteraz neprebehla realizácia prístupu LEADER, je 

prvou veľkou inováciou samotný vznik MAS. Jedným zo závažných problémov, ktoré sa 

vyskytli v začiatku tvorby partnerstva bol nezáujem miestnych aktérov, s odôvodnením, 

že aj tak sa nič nezmení, a že podobných pokusov o rozvoj už bolo niekoľko. Postupne 

však zainteresovaní partneri a aj občania začali princípu zdola nahor rozumieť a začali mu 
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veriť. Došlo k jasnej zhode, že tento prístup má zmysel a v porovnaní s rozvojom 

riadením zhora môže priniesť skutočné výsledky pre obyvateľov a subjekty v území MAS. 

Už teraz je možné povedať, že vznik MAS a tejto stratégie je aj prvou úspešnou 

inováciou. 

CLLD Miestny rozvoj vedený komunitou je nový prvok, ktorý doposiaľ nebol vo 

verejnosti známy.   Na úrovni nariadenia je možné tento prístup využiť, pričom pracuje na 

princípoch LEADER a jeho hlavným cieľom je zapájanie komunity do diania na území v 

zmysle prístupu „zdola nahor“. Implementácia CLLD sa rozširuje o  OP IROP. Už na 

základe týchto opísaných skutočností je stratégia CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“  

inovatívnou. Jej významnou pridanou hodnotou je zapojenie ďalšieho fondu – EFRR a 

multifondového prístupu. Implementácia stratégie zabezpečí implementáciu týchto 

inovatívnych znakov do praxe. Tieto inovatívne znaky prispejú k naplneniu špecifických 

cieľov 4.1 a 5.1. 

Ďalšou inováciou v prístupe k rozvoju je identifikácia príležitostí pre príjmy a pracovné 

miesta založené hlavne na domácich zdrojoch v rôznych oblastiach. V území sa nachádza 

viacero zaujímavostí, ktoré majú potenciál vysokej návštevnosti. Aj atraktívne prírodné 

a krajinné prostredie  potvrdzuje správnosť tejto stratégie.   Nachádzajú sa tu kultúrno – 

historické a architektonické pamiatky .  Príťažlivý vzhľad a reliéf krajiny predpokladá 

rastový potenciál v poskytovaných službách cestovného ruchu  . Tieto iniciatívy 

predpokladajú obnovu obcí – pre domácich aj hostí, a to inovatívnym spôsobom tak, aby 

sa zvýraznili tradície a históriu obcí a poskytli inovatívne urbanistické riešenia a nové 

služby, za ich súčasného skvalitnenia a dobudovania nevyhnutnej infraštruktúry.  

Implementáciou projektov v opatreniach 1  a 6 sa zabezpečí implementácia tohto 

inovatívneho znaku do praxe. Pri výbere projektov sa bude klásť dôraz na to, aby projekty 

boli v súlade s inovatívnymi urbanistickými prvkami. Tieto inovatívne znaky prispejú 

k naplneniu špecifických cieľov  1.1 a 3.1. 

Inovatívne podnikateľské zámery mikropodnikov a malých podnikov prinesú do územia 

MAS  nové pracovné miesta, nové zdroje príjmov pre podnikateľov, ako aj pre 

samosprávy (miestne dane) a  vzdelaní, kvalifikovaní mladí ľudia nebudú odchádzať do 

veľkých miest či zahraničia a ostanú vo svojej rodnej obci, kde sa budú podieľať na 

spoločnom rozvoji obce a regiónu, budú spoločne budovať komunitu, ktorá bude napĺňať 

svoje stanovené ciele.  Pri podpore podnikateľov máme ako výberové kritérium uvedené 

i zvýhodnenie projektov, ktoré budú inovatívne, týmto spôsobom zabezpečíme 



 

95 
 

implementáciu inovatívnych podnikateľských zámerov do praxe. Tieto inovatívne znaky 

prispejú k naplneniu špecifických cieľov 2.1 a 2.2. 

Podpora inovatívnych projektov vo vidieckej oblasti prispieva aj k skvalitneniu životného 

prostredia a úspore energie, pričom nové technológie prinášajú na trh nové kvalitnejšie 

výrobky (napr. kvalitnejšie produkty od poľnohospodárov, služby v cestovnom ruchu,  

nové inovatívne procesy vo výrobe a riadení .)  Implementáciou projektov v opatreniach 3 

a 4, kde je pri výbere kladený dôraz na inovatívnosť projektov sa zabezpečí 

implementácia týchto inovačných znakov do praxe.  Tieto inovatívne znaky prispejú 

k naplneniu špecifických cieľov 2.1 a 2.2. 

V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi má MAS  záujem realizovať 

organizačné inovácie v oblasti riadenia, ktoré by mohli byť predmetom výmeny 

skúseností s ostatnými MAS na Slovensku, čoho dôsledkom by bolo zvýšenie kvality a 

zavádzanie inovácií do manažérskych postupov riadenia. Implementáciu týchto 

inovatívnych znakov do praxe zabezpečíme realizáciou opatrení 11 a 12. Tieto inovatívne 

znaky prispejú k naplneniu špecifických cieľov 2.1, 2.2, 4.1, 5.1. 

V oblasti cestovného ruchu bude takouto inováciou budovanie spoločného imidžu, teda 

sledovanie rovnakého cieľa, s cieľom poskytnúť komplexný produkt cestovného ruchu. 

Nadväzovať bude vytvorenie informačných centier a doplnkovej infraštruktúry, ktorá 

vzájomne prepojí podporené činnosti. Tieto inovatívne znaky prispejú k naplneniu 

špecifických cieľov 1.1. 

Veľký priestor pre inovácie je aj v rámci podporovaných činností zameraných na sociálne 

a komunitné služby, kde bude najväčšou inováciou spôsob poskytovania týchto služieb, a 

to prostredníctvom samostatného opatrenia, vytvoreného pre neziskové organizácie a 

občianske združenia poskytujúce sociálne a verejnoprospešné služby. Tieto inovatívne 

znaky prispejú k naplneniu špecifických cieľov 3.2. 

 

5. Implementačný rámec 

 

5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu 

 

5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 
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Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva Miestna akčná skupina 

„Horný Šariš – Minčol“ je presne špecifikovaná v stanovách MAS (Príloha č. 9), ďalej 

v organizačnej štruktúre MAS ( Príloha č.7) a vo vnútorných smerniciach MAS (Príloha 

č. 9). 

Orgány MAS „Horný Šariš – Minčol“ sú konštituované v zmysle zákona SR č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, v súlade so Systémom riadenia 

CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a jeho dodatkami a v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. 

Miestna akčná skupina „HŠ-M“ je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných 

miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania 

nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích 

práv. Orgány MAS „Horný Šariš – Minčol“, ktoré majú rozhodovaciu právomoc, musia 

podmienku v zmysle predchádzajúcej vety dodržiavať pri zložení daného orgánu a pri 

plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a počas celej implementácie stratégie CLLD. 

V MAS „Horný Šariš – Minčol“ pôsobia tieto záujmové skupiny: 

a) záujmová skupina verejného sektora, 

b) záujmová skupina podnikateľského sektora, 

c) záujmové skupina občianskeho sektora. 

Povinné prílohy: 

- Príloha č. 7: Organizačná štruktúra MAS 

- Príloha č. 8: Personálna matica MAS  

- Kvalifikačné predpoklady manažéra MAS (získané vzdelanie a odborná prax) sa 

preukazujú predložením profesijného životopisu a inými kópiami dokladov o vzdelaní, 

prípadne ďalšími kópiami relevantných certifikátov (len kópie bez úradného overenia) 

v prípade, ak má MAS pozíciu manažéra personálne obsadenú.  V prípade, ak pozícia 

manažéra MAS nie je ešte personálne obsadená, uvedú sa požiadavky na jeho výber.  

- Príloha č. 9: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS 

- V Stanovách musia byť uvedené podmienky, orgány, ich právomoci v minimálnej 

povinnej štruktúre tak, ako je uvedené v kapitole 6.1. a 6.1.4 Systému riadenia CLLD. 

 

V zmysle Stanov MAS „Horný Šariš – Minčol“ sú orgánmi Združenia: 

- Valné zhromaždenie (najvyšší orgán) 

- Rada (výkonný orgán) 

- Štatutárny orgán - predseda, podpredseda 
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- Kontrolná komisia 

- Výberová komisia 

- Monitorovací výbor 

 

Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek MAS pri 

realizácii stratégie CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

Valné zhromaždenie 

Najvyšší orgán Združenia je tvorený zo všetkých členov Združenia, vykonáva napr. 

nasledovné činnosti:  

a) schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky; pričom na zmenu Stanov musí byť 

prítomná 3/5 väčšina všetkých hlasov Valného zhromaždenia; 

  

b) schvaľuje plán činnosti Združenia a ďalšie rozvojové dokumenty; 

c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení Združenia; 

d) volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolného orgánu; 

e) schvaľuje stratégiu CLLD  a jej aktualizáciu; 

f) rozhoduje o zániku Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho 

združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas 

doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je 

povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR; 

g) a iné uvedené v Stanovách MAS „Horný Šariš – Minčol“ článok 5, bod 5.1. 

 

Rada (výkonný orgán) 

Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva činnosti 

v súlade so Stanovami a internými riadiacimi smernicami MAS. V rámci svojich kompetencií 

vykonáva napr. nasledovné činnosti: 

a) riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu; 

b) volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu; 
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c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje 

základné materiály na tieto rokovania; 

d) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu; 

e) zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS; 

f) menuje manažéra MAS; 

g) vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru; 

h) volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút; 

i) a iné uvedené v Stanovách MAS „Horný Šariš – Minčol“ článok 5, bod 5.2 

 

Personálne obsadenie Rady je uvedené v Prílohe č. 8 Personálna matica 

 

Štatutárny orgán 

Štatutárnym orgánom MAS „Horný Šariš – Minčol“ sú Predseda a Podpredseda Rady, konajú 

v jeho mene samostatne a rozhodujú o všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú 

vyhradené iným orgánom. Spôsob voľby/ odvolania a vykonávané činnosti štatutárneho 

zástupcu MAS sú stanovené v stanovách združenia článok 5, bod 5.3  

V súvislosti so stratégiou CLLD sú úlohy štatutárneho orgánu nasledovné:  

1) vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy; 

2) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ 

ŽoNFP/ŽoPr; 

3) schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr; 

4) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových 

zámerov/ŽoNFP/ŽoPr; 

5) vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy 

na predkladanie projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového 

systému)/ŽoNFP; 

6) vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o 

príspevok z IROP. 
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Kontrolná komisia 

Kontrolná komisia ako kontrolný orgán pri realizácii stratégie CLLD MAS „Horný Šariš-

Minčol“ sa zodpovedá  priamo Valnému zhromaždeniu Združenia a má tieto úlohy a 

zodpovednosti:  

a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 

b) členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch Združenia, 

okrem členstva v najvyššom orgáne; 

c) kontroluje hospodárenie Združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na 

nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie; 

d) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

e) ďalšie uvedené v stanovách MAS „Horný Šariš-Minčol“ článok 5 bod 5.4. 

 

Kontrolná komisia má minimálne troch členov, volených Valným zhromaždením. Členov 

a predsedu  kontrolnej komisie  volí Valné zhromaždenie.  Členovia kontrolnej komisie majú  

právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady, Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie 

ako pozorovatelia. Funkčné obdobie člena kontrolnej komisie je štyri roky, s nevyhnutne 

potrebným presahom do konania príslušného Valného zhromaždenia.  

 

Kancelária Rady 

Kancelária Rady ako administratívno-výkonná zložka pri realizácii stratégie CLLD MAS 

„Horný Šariš – Minčol“  má tieto úlohy a zodpovednosť:  

- organizačne zabezpečovať chod Kancelárie, finančné riadenie a vnútorný audit 

stratégie a vykonáva činnosti v zmysle platných usmernení RO, ktoré sú uvedené v 

interných organizačných predpisoch, 

- pripravuje materiály na zasadnutie Najvyššieho orgánu, Výberovej komisie, 

Kontrolného orgánu a Monitorovacieho výboru,  

- zabezpečuje kontakt s potenciálnymi a existujúcimi užívateľmi stratégie CLLD, 

poradenstvo a konzultácie,  

-  organizuje vzdelávacie a tréningové podujatia Združenia, 

-  organizuje informačné kampane,  

-  je zodpovedná za výzvy pre jednotlivé opatrenia stratégie CLLD, 

-  zabezpečuje celú administratívu súvisiacu s implementáciou stratégie, 
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-  komunikuje s PPA, s RO pre PRV a IROP a zabezpečuje monitoring implementácie 

stratégie zo strany MAS „Horný Šariš – Minčol“, 

- zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Výkonného orgánu.   

Kancelária  Rady sa riadi vnútornými smernicami Združenia a podlieha Predsedovi Rady.  

Kanceláriu Rady zriaďuje výkonný orgán na zabezpečenie spravovania verejných 

prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh Združenia. Na čele 

Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný 

zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na 

základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. 

Administratívu a realizáciu úloh Združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť 

členmi len najvyššieho orgánu. 

Manažér MAS „Horný Šariš – Minčol“ : Ing. Klaudia Gregová 

 

Výberová komisia 

            Výberová komisia je orgánom Združenia, ktorý zabezpečuje proces posúdenia 

projektových zámerov (ak relevantné)/hodnotenia ŽoNFP, ŽoPr. 

            Výberová komisia sa zriaďuje v prípade implementácie stratégie rozvoja územia alebo 

iných programov založených na princípoch prístupu LEADER. 

           Počet členov výberovej komisie je nepárny - minimálne 3 členovia, ktorých schvaľuje 

alebo odvoláva Rada na návrh Kancelárie MAS „Horný Šariš - Minčol“, tak aby bola 

dodržaná podmienka - zástupcovia súkromného sektora,  zástupcovia  občianskeho sektora  

a zástupcovia verejného sektora s maximálne 49 % všetkých rozhodujúcich hlasov, pričom 

žiadna záujmová skupina nesmie prekročiť 49% rozhodujúcich hlasov. 

           Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať podmienku 

minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú 

orgánmi verejnej správy. 

Predseda výberovej komisie je volený Radou a zabezpečuje a koordinuje činnosť 

výberovej komisie. 

V rámci PRV SR 2014 – 2020 vykonáva výberová komisia nasledovné činnosti: 

a) zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné) / odborného 

hodnotenia ŽoNFP; 

b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve; 

c) prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné); 
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d) stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky 

podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky 

podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a to na 

základov výsledkov odborného hodnotenia; 

e) vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP berúc do úvahy 

ustanovenia kapitoly 8 a 9, resp. kapitoly 11; 

f) navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie o 

schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona o 

príspevku z EŠIF; 

g) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre 

projektové zámery (ak relevantné); 

h) vypracuje záverečnú správu výzvy projektového zámeru/ŽoNFP v rámci PRV SR 

2014 – 2020; 

i) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP. 

Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov 

predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví 

poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele 

stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie 

umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku. V prípade, kedy 

výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere ŽoPr, s 

uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr odporúčaných na 

neschválenie. 

           Výberová komisia na svoje zasadnutia prizýva Manažéra, za svoju činnosť je zodpovedná 

výkonnému orgánu, a spolupracuje s manažérom pri príprave výročnej správy. 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor je orgánom Združenia, ktorý má za úlohu monitorovať priebeh 

implementácie stratégie CLLD. 

 Počet členov monitorovacieho výboru je nepárny - minimálne 3 členov, ktorých schvaľuje 

alebo odvoláva Rada, tak aby bola dodržaná podmienka - zástupcovia súkromného sektora, 

občianskeho sektora a zástupcovia verejného sektora s max. 49 % všetkých rozhodujúcich 
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hlasov  

Predsedu a členov monitorovacieho výboru volí a odvoláva Rada na obdobie 

implementovania  stratégie CLLD, maximálne na 4 roky. 

Hlavnou činnosťou Monitorovaného výboru je monitorovanie, hodnotenie, implementácie a 

manažmentu stratégie CLLD, v rátane navrhovania zmien v súlade s dosahovaní cieľov 

stratégie.  

Monitorovaní výbor je kontrolným orgánom, ktorý: 

➢ pracuje v súlade so schválenými internými organizačnými predpismi a štatútom 

monitorovacieho výboru, 

➢ zabezpečuje monitorovanie a hodnotenie implementácie stratégie rozvoja 

územia v súčinnosti s Manažérom a Radou, 

➢ vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie podporených projektov v 

rámci stratégie rozvoja územia, 

➢ pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie rozvoja územia, 

správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, 

vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za rotné 

obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev, 

➢ svojou činnosťou prispieva k zabezpečeniu transparentnosti postupov a 

upozorňuje na konflikt záujmov kontrolný orgán. 

  

Monitorovací výbor prizýva na svoje stretnutia manažéra. 

Predseda Monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rady s hlasom 

poradným. 

Monitorovací výbor priebežne informuje o výsledkoch monitorovania a hodnotenia Radu. 

Monitorovací výbor sa zodpovedá Rade a spolupracuje s manažérom pri príprave výročnej 

správy 

 

 

5.1.2. Implementačný proces 

 

5.1.2.1 Žiadosti podporované v PRV  

Na základe akčného plánu štatutárny orgán MAS bude vydávať  výzvy na predkladanie 

ŽoNFP .  
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MAS bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, v ktorom sa 

zohľadnia plánované termíny vyhlásenia výziev. MAS zostaví harmonogram výziev na 

obdobie minimálne jedného kalendárneho roka, ktorý zverejňuje v systéme ITMS2014+ 

každoročne do 30. januára. Po schválení harmonogramu zo strany PPA tento následne 

zverejní i na svojom webovom sídle www.masmincol.sk. 

Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vyhlási MAS  

zverejnením v systéme ITMS2014+. (spôsobom uvedeným v Systéme riadenia CLLD 2014-

2020 v platnom znení) 

Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlási MAS i na svojom 

webovom sídle.  

Z dôvodu informovanosti čo najširšej verejnosti MAS bude informovať zástupcov obcí 

o zverejnení výzvy   a o možnostiach predkladania ŽoNFP 

 

MAS výber projektov zabezpečí prostredníctvom jedného kola (výzva na predkladanie 

ŽoNFP). 

MAS pri príprave výziev spolupracuje s Riadiacim orgánom v zmysle Systému riadenia 

CLLD 2014-2020 bod 9.1 odstavec 3. 

V rámci implementácie Stratégie CLLD uplatňuje MAS iba formu uzavretých výziev, t. j. 

výziev s presným určením dátumu jej vyhlásenia a dátumu uzavretia s dĺžkou trvania 

minimálne 30 pracovných dní (lehota na predkladanie ŽoNFP môže byť vo výzve kratšia, 

vždy však musí končiť posledným dňom trvania výzvy).   

 

 Počas implementácie stratégie CLLD bude na každú činnosť, ktorá je uvedená v stratégií 

v rámci príslušného opatrenia vyhlásená minimálne jedna výzva. MAS vyhlási minimálne 

dve výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia PRV SR 2014-2020 počas kalendárneho 

roka. 

MAS v rámci Výziev na implementáciu stratégie CLLD pre príslušné opatrenia uverejní 

najmä nasledovné náležitosti: 

a) názov MAS, názov poskytovateľa; 

b) dátum vyhlásenia a dátum uzavretia Výzvy; 

c) kontaktné údaje MAS a spôsob komunikácie s ňou; 

d) časový harmonogram konania o ŽoNFP vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v 

konaní o ŽoNFP; 

e) miesto podania ŽoNFP; 
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f) oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu; 

g) oprávnenosť aktivít realizácie projektu; 

h) oprávnenosť výdavkov realizácie projektu; 

i)  oprávnenosť miesta realizácie projektu; 

j) kritériá pre výber projektov; 

k) spôsob financovania; 

l) splnenie zákonných podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. 

 

Všetky uvedené náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie CLLD budú v súlade 

s nariadením vlády č. 71/2018, so schválenou stratégiou CLLD, príp. Dodatkami 

k stratégií.  

 Podrobný popis ako postupovať pri zmene výzvy je uvedený v bode 9.4 v Systéme         

riadenia CLLD 2014-2020. 

V prípade zmeny, alebo zrušenia výzvy MAS zverejňuje tieto informácie priamo vo výzve 

v ITMS+ a informatívne i na webovom sídle MAS. MAS informuje o tejto skutočnosti 

obce, ktoré sú členmi MAS.  

K výzvam plánuje MAS uskutočniť informačné semináre, ktoré budú  organizovať a viesť 

pracovníci  MAS.   Tí budú  účastníkov  oboznamovať s pravidlami  výzvy, so 

spracovaním projektu a všetkými    povinnými náležitosťami i s výberovými 

a hodnotiacimi  kritériami.   

Od  vyhlásenia  výzvy  do  3 dní  pred  uzávierkou  prijímania  ŽoNFP  budú  pracovníci  

MAS, v čase na to určenom, poskytovať predkladateľom projektov konzultácie 

(telefonicky, osobne alebo elektronickou poštou).   

 

Dňom doručenia ŽoNFP na adresu MAS sa začína konanie o žiadosti. ŽoNFP musí byť 

podaná riadne, včas a vo forme určenej v zverejnenej výzve. 

Podrobný opis konania o Žiadosti o NFP je uvedený v bode 9.5.1 Systému riadenia CLLD 

2014-2020. 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP v termíne uvedenom vo 

Výzve MAS, osobne v dvoch vyhotoveniach v jednom originálnom vyhotovení a v jednej 

kópii.  

ŽoNFP musia byť podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa alebo osobou úradne 

splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa spolu so všetkými povinnými prílohami v 

zalepenej obálke/balíku. 
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Formálnu úpravu balíka rieši Výzva na predkladanie ŽoNFP ako i Systém riadenia CLLD 

2014-2020 v časti 9.5.2. 

Po overení splnenia podmienok predložiť ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme MAS 

zaregistruje ŽoNFP a vykoná overenie ostatných podmienok poskytnutia príspevku. 

Overenie podmienok predloženia ŽoNFP MAS zaznamená v kontrolnom liste. Po 

zaregistrovaní ŽoNFP MAS vystaví žiadateľovi Potvrdenie o registrácii žiadosti. 

Podrobný opis príjmu a registrácie ŽoNFP  je uvedený v bode 9.5.2 Systému riadenia 

CLLD 2014-2020. 

Pri ŽoNFP, ktoré splnili podmienky riadneho doručenia MAS  overí v rámci 

administratívneho overenia kompletnosť ŽoNFP, t.j., či formulár ŽoNFP obsahuje všetky 

požadované údaje a či ŽoNFP obsahuje všetky povinné prílohy. Podrobný opis kontroly 

formálnej správnosti Žiadosti o NFP  je uvedený v bode 9.5.3 Systému riadenia CLLD 

2014-2020 a v príručke pre prijímateľa LEADER. 

MAS rozhoduje o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti výdavkov projektu v procese 

schvaľovania ŽoNFP. MAS je zodpovedná za zabezpečenie vhodného a dostatočne 

podrobného informovania žiadateľov o oprávnenosti výdavkov a ich evidencii 

prostredníctvom výziev alebo príručiek pre žiadateľov, na ktoré sa výzvy odvolávajú a 

prostredníctvom ktorých MAS definuje podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k 

oprávnenosti výdavkov realizovaných projektov, oprávnené výdavky sú uvedené v časti 

5.3 Akčný plán stratégie CLLD. 

 

Z hľadiska územnej oprávnenosti musia byť oprávnené výdavky realizované na 

oprávnenom území, t.j. na území príslušnej MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia CLLD. 

Podrobný opis kontroly oprávnenosti výdavkov je uvedený v bode 9.5.4 Systému riadenia 

CLLD 2014-2020. 

Maximálna výška oprávnených výdavkov ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia/podopatrenia  

je definovaná v PRV SR 2014-2020. Maximálna výška podpory je uvedená v stratégii 

CLLD časť 5.3 Akčný plán. 

MAS zabezpečí  priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP prostredníctvom 

ITMS2014+. 

Hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné      

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.  

Hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených MAS, pričom nie sú 

oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS. 
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Podrobný opis kontroly odborného hodnotenia Žiadosti o NFP   je uvedený v bode 9.5.6 

Systému riadenia CLLD 2014-2020 ako aj v príručke pre prijímateľa LEADER.   

Ak počas odborného hodnotenia hodnotitelia zistia, že na posúdenie splnenia odborného 

hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany žiadateľa doplňujúce informácie, MAS vyzve 

žiadateľa na  objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov (max. 2 výzvy na doplnenie 

počas odborného hodnotenia). Požadované údaje musia mať súvislosť s posúdením kritérií 

odborného hodnotenia. MAS určí v prípade takéhoto postupu primeranú lehotu na 

doplnenie údajov, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. 

Podrobný opis uplatnenia hodnotiacich kritérií  je uvedený v bode 9.5.6 Systému riadenia 

CLLD 2014-2020. 

 

Do  5  pracovných  dní  od  termínu  uzávierky  prijímania ŽoNFP  zvolí  Rada  MAS  z 

vopred navrhnutých kandidátov členov Výberovej komisia MAS, ktorí budú   vyberať 

ŽoNFP  . Hodnotenie a výber projektov bude prebiehať počas 1 -2 dní v závislosti od 

počtu  prijatých žiadostí a náročnosti procesu hodnotenia.  

Popis činnosti Výberovej komisie je uvedený v bode 5.1.1 stratégie. 

Aplikáciou v rozlišovacích  kritérií v ITMS2014+ výberová komisia stanoví poradie 

ŽoNFP, ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky 

pre poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky 

pre poskytnutie príspevku.  

 

Hodnotiace, rozlišovacie a výberové kritériá sú súčasťou prílohy k stratégii CLLD. 

Kritériá sú pripravené v súlade so stratégiou CLLD a Systémom riadenia CLLD. 

Výberová komisia zaznamená proces aplikácie rozlišovacích kritérií v písomnej podobe. 

Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého kola 

hodnotenia zaverečnú správu z výzvy ŽoNFP, v ktorej  navrhne PPA pre jednotlivé 

ŽoNFP vydanie konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie o 

schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania). Záverečná správa 

z výzvy ŽoNFP spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola 

hodnotenia, je MAS povinná predložiť na PPA do 45 pracovných dní odo dňa ukončenia 

výzvy.  

Záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) MAS musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS 

a osobami, podieľajúcimi sa na konaní o ŽoNFP na MAS. Dokumenty doložené do 
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záverečnej správy musia byť originály, pričom  záverečná správa musí obsahovať výstupy 

z administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj výberu ŽoNFP. 

Podrobný opis kontroly vecnej správnosti Žiadosti o NFP  je uvedený v bode 9.5.4 

Systému riadenia CLLD 2014-2020. 

Podrobný opis príjmu a registrácie ŽoNFP na úrovni PPA je uvedený v bode 9.7 Systému 

riadenia CLLD 2014-2020. Príjem a registrácia ŽoNFP na úrovni PPA okrem iného 

zahŕňa aj kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP, kontrolu vecnej správnosti ŽoNFP, 

odborné hodnotenie ŽoNFP.  

 

Schválenie žiadosti 

PPA zasiela zoznam schválených žiadostí o NFP príslušnej MAS a tá následne 

príslušnému samosprávnemu kraju za účelom zníženia rizika dvojitého financovania.  

Popis schválenia ŽoNFP, rozhodnutia o schválení ŽoNFP sú uvedené v bode 9.8 Systému 

riadenia CLLD 2014-2020. Osobitné postupy sú upravené v príručke pre prijímateľa 

LEADER.Podmienky ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP sú uvedené v bode 9.9 

Systému riadenia CLLD 2014-2020. 

 

5.1.2.2 Žiadosti podporované v IROP  

 

V rámci IROP sa uplatňuje proces schvaľovania a výberu ŽoPr (Výzva na predkladanie 

ŽoPr), ktorý je ustanovený v kapitole 11. Systému riadenia CLLD. Implementačná 

štruktúra CLLD v rámci IROP je uvedená v bode 11.1 Systému riadenia CLLD. 

a) postup vyhlásenia výzvy MAS 

Základným metodickým podkladom na predloženie ŽoPr je Výzva na predkladanie ŽoPr. 

MAS „HŠ-M“ bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, 

s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych ReS (užívateľov) o možnostiach 

získania príspevku na financovanie projektov a dosiahnutia dostatočnej pripravenosti 

predkladaných projektov.  MAS  zostaví harmonogram výziev na obdobie jedného 

kalendárneho roka (obdobie od 1. januára do 31. decembra roku „n“), pričom prvý 

harmonogram výziev zostavuje MAS na obdobie od zverejnenia do konca príslušného 

kalendárneho roka. Harmonogram výziev zverejní MAS i na svojom webovom sídle 

a zodpovedá za aktuálnosť tohto harmonogramu. MAS  pripraví výzvy a dokumenty, 

ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
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MAS sa pri príprave výzvy a relevantných dokumentov bude riadiť vzormi formulárov 

a metodickými pokynmi RO pre IROP. Pred vyhlásením výzvy je MAS  povinná 

skontrolovať správnosť a kompletnosť výzvy. MAS vyhlási výzvu jej zverejnením na 

svojom webovom sídle až po odsúhlasení výzvy zo strany RO pre IROP. RO pre IROP 

zabezpečí zverejnenie informácie o zverejnení výzvy MAS  na svojom webovom sídle s 

aktívnym odkazom na webovú stránku MAS. Výzva môže mať iba formu otvorenej 

výzvy, ktorej dĺžka trvania je závislá na disponibilných finančných prostriedkoch, ktorých 

vyčerpanie je dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy. MAS  zároveň priebežne 

zverejní informáciu o tom, že dopyt predložených ŽoPr dosiahol indikatívnu alokáciu, 

resp. aktuálne voľnú časť indikatívnej alokácie z dôvodu, aby sa mohli ReS efektívne 

rozhodovať pri predkladaní ŽoPr. Výber ŽoPr predložených na základe otvorenej výzvy 

bude prebiehať v termínoch (kolách) stanovených vo výzve. Podrobné informácie sú 

súčasťou Systému riadenia CLLD bod 11.2. 

Podrobný popis postupu MAS „HŠ-M“ pri zmene výzvy, resp. pri zrušení výzvy na 

predkladanie ŽoPr je uvedený v bode 11.3 Systému riadenia CLLD. 

 

b) postupy hodnotenia ŽoPr  

Hodnotiace kritériá ŽoPr: 

MAS „HŠ-M“ vypracuje hodnotiace kritéria v súlade s požiadavkami RO pre IROP, 

stanovenými vo výzve na predkladanie ŽoNFP na realizáciu stratégie MAS. 

MAS definuje hodnotiace kritériá ŽoPr, v závislosti od charakteru podporovaných 

projektov v nadväznosti na hodnotiace princípy uvedené pri jednotlivých opatreniach 

IROP vo výzve na predkladanie ŽoPr, pričom zadefinovanými hodnotiacimi kritériami 

musia byť overené minimálne nasledujúce oblasti: 

a. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom IROP a príslušnej PO; 

b. Navrhovaný spôsob realizácie projektu;  

c. Administratívna a prevádzková kapacita ReS;  

d. Finančná a ekonomická stránka projektu. 

MAS „HŠ-M“ v rámci definovania hodnotiacich kritérií zabezpečí, aby projekt, ktorý 

nespĺňa podmienky hospodárnosti a efektívnosti nemohol byť schválený. 

MAS je povinná spolu s hodnotiacimi kritériami definovať aj rozlišovacie kritériá. 

Rozlišovacie kritériá slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov 

dosiahnutého viacerými ŽoPr (t.j. ak dve alebo viac ŽoPr dosiahli rovnaké bodové 
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hodnotenie a alokácia určená vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých takýchto 

ŽoPr). 

Rozlišovacie kritériá MAS určí primárne z bodovaných hodnotiacich kritérií z odborného 

hodnotenia ŽoPr, pričom môže vybrať jedno alebo viacero z týchto kritérií. 

Poradie na základe rozlišovacích kritérií sa určí na základe dosiahnutého počtu bodov pre 

dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov. 

Zmena hodnotiacich kritérií vypracovaných MAS „HŠ-M“ podlieha schváleniu zo strany 

výberovej komisie zriadenej gestorom CLLD. 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Systéme riadenia CLLD bod 11.4. 

 

 

Procesné úkony – ŽoPr 

Schvaľovací proces ŽoPr  

1) ŽoPr je základným dokumentom, ktorým ReS na základe vyhlásenej výzvy na 

predkladanie ŽoPr žiada spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov určených 

na danú výzvu.  

2) Neoddeliteľnou súčasťou ŽoPr sú povinné prílohy, ktorých minimálne náležitosti 

definuje MAS vo výzve.  

3) Vzor formuláru ŽoPr a prierezovo využívaných príloh ŽoPr vydáva RO pre IROP pre 

všetky MAS.  

 

Administratívne overenie ŽoPr  

1) MAS „HŠ-M“ zabezpečí príjem ŽoPr odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia, 

resp. v lehote prijímania ŽoPr.  

2) Doručením ŽoPr na adresu MAS „HŠ-M“ začína proces výberu ŽoPr. ReS doručuje 

ŽoPr písomne v určenej forme na adresu sídla MAS „HŠ-M“ určenú vo výzve ako aj v 

elektronickej forme podľa inštrukcií definovaných vo výzve.  

3) Po doručení ŽoPr MAS „HŠ-M“ posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoPr riadne, 

včas a vo forme určenej vo výzve.  

4) V prípade, ak ReS nepredložil ŽoPr riadne, včas alebo v určenej forme, MAS „HŠ-M“ 

oznámi ReS nesplnenie podmienok stanovených vo výzve.  

5) Pri ŽoPr, ktoré splnili podmienky doručenia, MAS „HŠ-M“ ďalej overí v rámci 

administratívneho overenia splnenie každej jednotlivej podmienky poskytnutia príspevku 

na základe údajov uvedených v ŽoPr, dostupných zdrojoch pre priame overenie 
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podmienok poskytnutia príspevku a v relevantných prílohách, ktorými ReS preukazuje 

splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku. Usporiadanie výkonu 

administratívnej kontroly ŽoPr je v kompetencii MAS „HŠ-M“ (prostredníctvom 

vlastných zamestnancov alebo priamo Výberovou komisiou) pri dodržaní zásady štyroch 

očí.  

6) Závery z administratívneho overenia MAS „HŠ-M“ zaznamenáva v kontrolnom 

zozname, ktorým MAS zdokumentuje overenie splnenia podmienok poskytnutia 

príspevku.  

7) MAS „HŠ-M“ v rámci administratívneho overenia overí splnenie podmienok doručenia 

ŽoPr a následne overí ostatné podmienky poskytnutia príspevku, určených vo výzve s 

výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného hodnotenia 

ŽoPr.  

8) V prípade, ak na základe preskúmania ŽoPr a jej príloh vzniknú pochybnosti o 

pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr alebo jej príloh, MAS „HŠ-M“ vyzve ReS na doplnenie 

neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním 

výzvy na doplnenie ŽoPr.  

9) MAS „HŠ-M“ po doplnení údajov zo strany ReS overí, či ReS predložil všetky 

požadované informácie a dokumenty a či ich predložil včas a opätovne overí splnenie 

podmienok poskytnutia príspevku. Opätovný výkon administratívneho overenia splnenia 

zaznamená MAS „HŠ-M“ v kontrolnom zozname. V prípade splnenia všetkých 

podmienok poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou administratívneho 

overenia, je ŽoPr postúpená na odborné hodnotenie.  

10) Podrobné informácie sú uvedené v Systéme riadenia CLLD bod 11.5.2. 

 

Odborné hodnotenie ŽoPr  

1) MAS „HŠ-M“ v rámci odborného hodnotenia zabezpečí posúdenie ŽoPr minimálne 

dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoPr na základe 

hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve a v stratégii CLLD. Podrobný popis spôsobu 

a postupu odborného hodnotenia bude uvedený v príručke pre hodnotenie ŽoPr 

odbornými hodnotiteľmi.  

2) Pred výkonom odborného hodnotenia MAS „HŠ-M“ zabezpečí, aby boli odborní 

hodnotitelia oboznámení s podmienkami a o spôsobe výkonu odborného hodnotenia. 

Počas odborného hodnotenia dodržiavanie pravidiel pre výkon odborného hodnotenia 

upravených v príručke pre odborných hodnotiteľov zabezpečuje MAS „HŠ-M“. MAS 
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„HŠ-M“ svojou účasťou nesmie zasahovať do obsahového vyhodnotenia jednotlivých 

kritérií odborného hodnotenia. Za takýto postup sa nepovažuje to, ak MAS informuje 

odborných hodnotiteľov o prílohách alebo častiach ŽoPr, ktoré môžu obsahovať 

informácie relevantné pre výkon odborného hodnotenia.  

3) Odborní hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.  

4) Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených MAS 

„HŠ-M“, pričom nie sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS 

„HŠ-M“  

5) Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŽoPr je hodnotiaci hárok v zmysle 

kapitoly 6.1.4.7 Systému riadenia CLLD. Procesný postup, ktorý predchádza vydaniu 

hodnotiaceho hárku upraví MAS „HŠ-M“ v Príručke pre odborných hodnotiteľov.   

6) Podrobnejšie informácie sú uvedené v Systéme riadenia CLLD bod 11.5.3. 

 

 

c) postupy výberu ŽoPr 

Výber ŽoPr  

MAS zosumarizuje výsledky administratívnej kontroly ŽoPr  a odborného hodnotenia 

(overí, či hodnotenia odborných hodnotiteľov nie sú rozdielne o viac ako 10 bodov a v 

prípade potreby určí tretieho hodnotiteľa na doplňujúce hodnotenie, aritmetickým 

priemerom hodnotení určí výsledný počet bodov hodnotenej ŽoPr.  . V prípade rovnakého 

počtu bodov výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritéria  tak, že stanoví poradie ŽoPr 

od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) 

spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr 

spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku.  

 

Po ukončení procesu výberu ŽoPr štatutár MAS vypracuje v rámci každého kola 

hodnotenia Protokol o výbere ŽoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoPr na schválenie.  

Protokol o výbere ŽoPr MAS „HŠ-M“ musí byť podpísaný štatutárnym orgánom MAS a 

osobami, podieľajúcimi sa na schvaľovaní ŽoPr na MAS „HŠ-M“. Dokumenty doložené 

do Protokolu musia byť originály, pričom Protokol musí obsahovať výstupy z 

administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj výberu ŽoPr. Vzor protokolu 

s minimálnymi obsahovými náležitosťami vydá RO pre IROP.  
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Overenie výberu ŽoPr vykonanej MAS  

RO pre IROP posúdi splnenie podmienok administratívneho overenia, odborného 

hodnotenia a výberu ŽoPr MAS na základe predloženého Protokolu o výbere ŽoPr a jej 

príloh. RO pre IROP sa pri overení primerane uistí o dodržaní postupov pri výbere ŽoPr. 

V zmysle všeobecného nariadenia 1303/2013 – overenie, ktoré je definované v čl. 34 

odsek 3 písmeno f.  

RO pre IROP vykoná overenie administratívneho overenia, odborného hodnotenia a 

výberu ŽoPr na základe náhodného výberu v rozsahu podľa rizikovej analýzy. Podrobný 

postup overenia výberu ŽoPr upravuje RO pre IROP v IMP a jeho cieľom je primerane sa 

uistiť o skutočnosti, že MAS „HŠ-M“ dodržala všetky postupy.  

V prípade, že RO pre IROP nezistí žiadne závažné nedostatky v procese schvaľovania 

ŽoPr, resp. takéto overenie nebolo s ohľadnom na rizikovú analýzu vykonané, zašle MAS 

„HŠ-M“ písomný súhlas so zaslaním oznámenia o schválení ŽoPr príslušným ReS.  

Udelenie súhlasu v žiadnom prípade nenahrádza konečnú zodpovednosť MAS „HŠ-M“ za 

prípadné neskôr identifikované nedostatky výberu ŽoPr.  

 

Zmluva s užívateľom  

Po odoslaní oznámení o schváleni ŽoPr MAS „HŠ-M“ (v súlade s podmienkami 

uvedenými v zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS) 

zabezpečí uzatvorenie zmluvy s užívateľom (ReS), ktorá upraví práva a povinnosti medzi 

MAS „HŠ-M“ a ReS.  

Zmluva s užívateľom sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaProces 

implementácie musí byť viazaný na jednoznačné a jasné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na 

celý proces od podpisu zmluvy s užívateľom až po ukončenie jej účinnosti.  

Vzájomné práva a povinnosti MAS „HŠ-M“ a užívateľa sa spravujú podmienkami 

zakotvenými v zmluve s užívateľom a dokumentmi, ktoré sú na základe dohody 

zmluvných strán zakotvené v tejto zmluve.  

MAS „HŠ-M“ zasiela písomný návrh na uzavretie zmluvy s užívateľom a určí ReS 

(ktorému oznámila schválenie ŽoPr a ktorý poskytol potrebnú súčinnosť pri vypracovaní 

návrhu zmluvy) lehotu na prijatie návrhu zmluvy.  

MAS „HŠ-M“ zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy s užívateľom podpísanej 

štatutárnym orgánom MAS, resp. jeho oprávneným zástupcom v minimálne troch 

rovnopisoch doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 15 

pracovných dní od zaslania oznámenia o schválení ŽoPr.  
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MAS „HŠ-M“ poskytne ReS lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy s užívateľom, 

ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní.  

Návrh na uzavretie zmluvy s užívateľom zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v 

návrhu na uzavretie zmluvy určená na jeho prijatie alebo doručením písomného prejavu 

ReS o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy .  

MAS „HŠ-M“ zabezpečí, aby ReS doručil minimálne dva rovnopisy prijatého návrhu na 

uzavretie zmluvy s užívateľom.  

MAS „HŠ-M“ zabezpečí zverejnenie zmluvy s užívateľom v centrálnom registri zmlúv. 

Deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy s užívateľom a 

ReS sa stáva užívateľom. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané 

ustanoveniami zmluvy s užívateľom.  

Úplné a podrobné informácie týkajúce sa výberu ŽoPr, overenia výberu ŽoPr vykonanej MAS 

a zmluvy s užívateľom, ktorými sa MAS „HŠ-M“ riadi sú uvedené v Systéme riadenia CLLD 

bod 11.6, 11.7 a 11.8. 

 

5.2. Akčný plán 

Časť A.)  Akčný plán  pre základnú alokáciu  MAS 

V tejto časti MAS stanovuje opatrenia, ktoré budú pokrývať základnú alokáciu pre MAS   

v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD.   

 

Tabuľka č. 34 A: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 3: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie kódu 

opatrenia1  

Kód opatrenia 4 

Kód podopatrenia 4.1 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

Primárna fokusová oblasť - 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Sekundárna FO  predominantná – 2A, 5C 

Sekundárna FO doplnková - 3A, 6A 

Ciele opatrenia  
Špecifický cieľ 2.1: Stabilizácia príjmov a zvýšenie konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva  

Zdôvodnenie výberu 

Opatrenie reaguje na nasledovné potreby  :  

Zvýšiť tvorbu pracovných miest 

Stabilizovať zdroje poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a MSP (zavádzať 

moderné inovačné technológie, zvýšenie produkcie živočíšnej výroby, zvyšovať 

produkciu s vyššou pridanou hodnotou, diverzifikácia) 

 
1 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
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Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1. Špeciálna rastlinná výroba 

2. Živočíšna výroba 

3. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou 

organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia 

kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

4. Zlepšenie odbytu 

5. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

6. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií 

skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality 

produkcie 

Oprávnení prijímatelia 

Prijímateľom  pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej 

prvovýrobe 

Intenzita pomoci 2 Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov 50% 

Oprávnené výdavky 

- investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie 

kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom 

činností 

-investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového 

softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných 

známok); 

-poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie 

uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich výsledkov 

nebudú realizovať žiadne výdavky – max. do 15% z výšky projektu. 

Ostatné oprávnené výdavky sú v zmysle Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, kapitola 

Opis vybraných opatrení  bod 8.1.3. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia. 

 

„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú 

považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na 

základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je 

vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených 

v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za 

oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP 

na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá 

je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky 

vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa 

vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 

písm. c) nariadenia EPFRV.“  

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je  5 000 € 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je  50 000 € 

 
2 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 

a rozpočtu.  
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Finančný plán   

Región3 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

MR  504176,00 189 066,00 63 022,00 252 088,00 0 

VR - - - - - 

Spolu 504176,00 189 066,00 63 022,00 252 088,00 0 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií4 

 

V súlade s „Výberovými kritériami pre výber projektov, hodnotiacimi kritériami pre 

výber projektov a rozlišovacími kritériami pre výber projektov pre projektové 

opatrenia PRV SR 2014-2020.“ 

 

Povinné prílohy 

stanovené MAS5 

Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ stanoví preukazovanie povinných príloh 

stanovených MAS vo výzve na predkladanie žiadostí. 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.1 

Počet podporených 

poľnohospodárskych 

podnikov/príjemcov 

(celkom) 

počet 0 3 

4.1 
Celkové verejné 

výdavky v EUR 
EUR 0 252 088,00 

4.1 

 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

projektom prepočítaný 

na ekvivalent plného 

pracovného úväzku 

celkom6 

Počet 0 5 

Vlastný Projekty v živočíšnej 

výrobe 

počet 0 3 

 

Vlastný Zlepšenie 

pracovných 

podmienok 

pracovníkom  

FTE 0 20 

 
Vlastný Obnova strojového 

parku 

 

počet 

0 4 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

v zmysle schváleného harmonogramu výziev  

 
3 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
4 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
5 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 

Systému riadenia CLLD 
6 (Novovytvorené pracovné miesta - Ide o pracovné miesta, ktoré vznikli výlučne vplyvom projektu a viažu sa na 

daný projekt. Ide o vytvorené pracovné miesta uzatvorením pracovných zmlúv, netýka sa udržaných pracovných 

miest. Pri skrátených pracovných úväzkoch ide o ekvivalenty plných pracovných úväzkov, napr. ak v podniku 

bolo počas celého roka zamestnaných 10 pracovníkov a 2 pracovníci boli zamestnaní len na 3 mesiace, tak EPM 

= ((10 x12)+(2x3))/12 = 10,5.) 
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Tabuľka č. 35 B: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 4: Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov 

Priradenie kódu 

opatrenia7  

- 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Ciele opatrenia  Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií 

Zdôvodnenie výberu 

Opatrenie reaguje na nasledovné potreby  :  

Zvýšiť tvorbu pracovných miest 

Využiť potenciál prihraničného regiónu a posilniť nadnárodnu a prihraničnú spoluprácu 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

A1: zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev 

Oprávnení prijímatelia 

-samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z 

PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH 

-mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými 

prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH 

Intenzita pomoci 8 
súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci : 90% 

súkromný sektor v rámci schém pomoci de minimis  :  55% 

Oprávnené výdavky 

A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest 

B.) nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je  5 000 € 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je  50 000 € 

Finančný plán   

Región9 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

MR  181 818,18 100 000,00 0,00 81 818,08 0,00 

VR - - - - - 

Spolu 181 818,18 100 000,00 0,00 81 818,08 0,00 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

-  

V súlade s Výzvou IROP - Konceptom implementácie stratégie CLLD, časť 5. Kritériá 

pre výber projektov užívateľov. 

 
7 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
8 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 

a rozpočtu.  
9 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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výberu operácií10 

Povinné prílohy 

stanovené MAS11 

Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ stanoví preukazovanie povinných príloh 

stanovených MAS vo výzve na predkladanie žiadostí. 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

CO08 

Nárast zamestnanosti 

v podoporovaných 

podnikoch (5.1.1) 

FTE 0 2 

 CO29 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové (5.1.1) 

počet 0 1 

 CO28 

Počet podnikov, ktoré 

dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre 

trh nové (5.1.1) 

počet 0 1 

 

 
CO28 

Počet podnikov, ktorým 

sa poskytuje podpora 

(5.1.1) 
počet 0 2 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

10/2019 

 

 

 

Tabuľka č. 36 C: Opatrenie stratégie CLLD 

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 6: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

Priradenie kódu 

opatrenia12  

Kód opatrenia 7 

Kód podopatrenia 7.4 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

 

Primárna fokusová oblasť - 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Sekundárna FO  predominantná – 6B 

Sekundárna FO doplnková - 6A, P4, 3A, 5C 

Ciele opatrenia  Špecifický cieľ 3.1: Rozvoj základnej infraštruktúry a miestnych služieb  

Zdôvodnenie výberu 

Opatrenie reaguje na nasledovné potreby  :  

Zlepšiť starostlivosť o kultúrno-historické pamiatky 

Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity obyvateľov, vytvárať spoločné priestory 

 
10 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
11 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 

Systému riadenia CLLD 
12 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
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pre komunitnú činnosť 

Zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné a podporovať rozvoj občianskej spoločnosti 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane 

príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a 

detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci 

pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov; 

zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov 

smútku vrátane ich okolia; 

investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s 

odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 

investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných 

priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov); 

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie 

nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc 

pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako 

súčasť investícií do miestnych služieb. 

Oprávnení prijímatelia 

obce vo vidieckych oblastiach 

združenia obcí s právnou subjektivitou 

V zmysle čl. 50 nariadenia EÚ č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV sa za 

vidiecku oblasť považuje celé územie SR okrem všetkých krajských miest s výnimkou 

ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).  

Definícia vidieckosti sa ďalej limituje v prípade obcí ako žiadateľov na obce do 20 000 

obyvateľov, v prípade prímestských častí platí limit oprávnenosti z hore uvedenej 

definície, t.j. do 5 000 obyvateľov. 

Intenzita pomoci 13 
Výška podpory z celkových oprávnených nákladov: 100%, 

 

Oprávnené výdavky 

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými 

činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej 

infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 

infraštruktúry obce; 

-poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie 

uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich výsledkov 

nebudú realizovať žiadne výdavky – max. do 15% z výšky projektu; 

Ostatné oprávnené výdavky sú v zmysle Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, kapitola 

Opis vybraných opatrení  bod 8.1.3. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

 
13 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 

a rozpočtu.  
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opatrenia. 

„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú 

považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na 

základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je 

vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených 

v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za 

oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP 

na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá 

je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky 

vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa 

vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 

písm. c) nariadenia EPFRV.“  

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je  5 000 € 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je  50 000 € 

Finančný plán   

Región14 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

MR  115 000,12 86 250,09 28 750,03 0,00 0,00 

VR - - - - - 

Spolu 115 000,12 86 250,09 28 750,03 0,00 0,00 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií15 

v súlade s „Výberovými kritériami pre výber projektov, hodnotiacimi kritériami 

pre výber projektov a rozlišovacími kritériami pre výber projektov pre 

projektové opatrenia PRV SR 2014-2020.“ 

Povinné prílohy 

stanovené MAS16 

Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ stanoví preukazovanie povinných príloh 

stanovených MAS vo výzve na predkladanie žiadostí. 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.4 

Počet projektov 

podporujúcich 

miestne základné 

služby pre vidiecke 

obyvateľstvo 

počet 0 4 

7.2, 7.4, 7.5 
Celkové verejné 

výdavky v EUR 
EUR 0,00 115 000,12 

Vlastný Počet 

zrekonštruovaných 

športovísk a ihrísk 

 

počet 

0 2 

 

Vlastný Počet 

zrekonštruovaných 

objektov 

 

počet 

0 2 

 
14 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
15 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
16 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 

Systému riadenia CLLD 



120 
 

spoločenského 

významu  

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 v zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Tabuľka č. 37D: Opatrenie stratégie CLLD 

Názov opatrenia  

Opatrenie č. 7: Investície do infraštruktúry a služieb súvisiacich so zlepšením 

udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím  

Priradenie kódu 

opatrenia17  

- 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  
Špecifický cieľ 3.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi rozvojovými centrami a ich 

zázemím 

Zdôvodnenie výberu 

Opatrenie reaguje na nasledovné potreby  :  

Zlepšiť TI potrebnú pre rozvoj podnikania, CR a kvalitu života obyvateľov a zlepšiť 

dopravné spojenie a dostupnosť medzi obcami a okolitými centrami rozvoja 

Využiť potenciál prihraničného regiónu a posilniť nadnárodnu a prihraničnú spoluprácu 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

B1 a B2: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

D1 a D2:  infraštruktúra vzdelávania 

F1:rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v 

aglomeráciách do 2 000 EO 

F2:rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v 

aglomeráciách do 2 000 EOF1: budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich 

súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa 

aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. 

F2:budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia  čistiarní 

odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO 

Oprávnení prijímatelia 

Obce 

združenia miest a obcí 

 

Intenzita pomoci 18 Obce, združenia miest a obcí 95 % 

Oprávnené výdavky 

-výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách 

prepájajúcich obec s mestom 

-nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel 

 
17 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
18 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 

a rozpočtu.  
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prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie 

-zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a 

zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým 

zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc 

pre elektrobicykle a pod 

-vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ 

-skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

-rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v 

aglomeráciách do 2 000 EO 

-rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách 

do 2 000 EO 

-budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou 

verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného 

programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 

-budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia  čistiarní 

odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je  5 000 € 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je  50 000 € 

Finančný plán   

Región19 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

MR  147 368,42 140 000,00 0,00 7 368,00 0,00 

VR - - - - - 

Spolu 147 368,42 140 000,00 0,00 7 368,00 0,00 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií20 

-  

- V súlade s Výzvou IROP - Konceptom implementácie stratégie CLLD, časť 5. 

Kritériá pre výber projektov užívateľov. 

Povinné prílohy 

stanovené MAS21 

Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ stanoví preukazovanie povinných príloh 

stanovených MAS vo výzve na predkladanie žiadostí. 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

O0158 
Počet nových služieb 

a prvkov verejnej 

infraštruktúry (5.1.2) 
počet 0 3 

 
19 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
20 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
21 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 

Systému riadenia CLLD 
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Vlastný Počet 

zmodernizovaných 

a zrekonštruovaných 

zastávok, staníc, 

parkovísk 

Ks 0 2 

 
Vlastný Počet skvalitnených 

a rozšírených MŠ 

ks  0 1 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

Prioritizácia výziev :  

1. D2 infraštruktúra vzdelávania 

2. B2 dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

3. F2 rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v 

aglomeráciách do 2 000 EO, budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a 

budovanie a rekonštrukcia  čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 

EO 

4. B1 dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

5. D1 infraštruktúra vzdelávania 

6. F1 budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s 

výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa 

aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 

91/271/EHS 

D2 02/2020 

B2 03/2020 

F2 04/2020 

B1 05/2020 

D1 07/2022 

F1 09/2022 

 

Tabuľka č. 38E: Opatrenie stratégie CLLD 

Názov opatrenia  

Opatrenie č. 8: Podpora pre organizácie poskytujúce komunitné, sociálne a iné miestne 

služby 

Priradenie kódu 

opatrenia22  

- 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  
Špecifický cieľ 3.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi rozvojovými centrami a ich 

zázemím  

Zdôvodnenie výberu 

Opatrenie reaguje na nasledovné potreby  :  

Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity obyvateľov, vytvárať spoločné priestory 

pre komunitnú činnosť  

Zlepšiť starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva 

Zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné a podporovať rozvoj občianskej spoločnosti 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
C1 a C2: sociálne služby a komunitné služby 

 
22 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
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Oprávnení prijímatelia 

-           občianske združenia 

- neziskové organizácie 

- cirkevné organizácie  

Intenzita pomoci 23 

mimovládna/nezisková organizácia (napríklad: neziskové organizácie založené v zmysle 

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby v znení neskorších predpisov, cirkvi a náboženské spoločnosti 

registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a 

náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, združenia založené v zmysle 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nadácie v 

zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov, neinvestičné fondy založené v súlade so zákonom č. 147/1997 Z. 

z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 207/1996 Z. z. v 

znení neskorších predpisov) 

95 % 

Oprávnené výdavky 

-zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre 

poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia 

-zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 

-rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

-infraštruktúra komunitných centier 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je  5 000 € 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je  20 000 € 

Finančný plán   

Región24 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

MR  94 736,84 90 000,00 0,00 4 737,00 0,00 

VR - - - - - 

Spolu 94 736,84 90 000,00 0,00 4 737,00 0,00 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií25 

-  

- V súlade s Výzvou IROP - Konceptom implementácie stratégie CLLD, časť 5. 

Kritériá pre výber projektov užívateľov. 

Povinné prílohy 

stanovené MAS26 

Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ stanoví preukazovanie povinných príloh 

stanovených MAS vo výzve na predkladanie žiadostí. 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

 
23 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 

a rozpočtu.  
24 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
25 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
26 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 

Systému riadenia CLLD 
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O0158 
Počet nových služieb 

a prvkov verejnej 

infraštruktúry (5.1.2) 
počet 0 7 

5.1.2 Novovybudované 

alebo 

zmodernizované 

existujúce zariadenia 

pre poskytovanie 

komunitných  služieb 

Ks 0 7 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

Prioritizácia výziev :  

1. C1 sociálne služby a komunitné služby 

2. C2 sociálne služby a komunitné služby 

C1 06/2020 

C2 05/2022 

 

Tabuľka č. 39F: Opatrenie stratégie CLLD 

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 10: Financovanie nákladov na animáciu (PRV 19.4) 

Priradenie kódu 

opatrenia27  

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie Kód podopatrenia 19.4 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

- 

Ciele opatrenia  Špecifický cieľ 4.1: Zabezpečenie chodu MAS 

Zdôvodnenie výberu 

Jedná sa o prierezové opatrenie napĺňajúce všetky Priority aj Špecifické ciele, nakoľko 

jeho cieľom je zabezpečovať implementáciu stratégie. 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

PRV - Podpora v rámci operácie bude poskytovaná na prevádzkovú a administratívnu 

činnosť schválených MAS ako aj náklady v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD, t.j. 

propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území. 

Oprávnení prijímatelia 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Intenzita pomoci 28 

v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 

programové obdobie 2014 – 2020/IROP 

Oprávnené výdavky 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) /IROP 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Prevádzkové náklady na chod MAS bez animácie – 113 500,00 Eur 

Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na oživenie nesmú presiahnuť 20% 

celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD 

Finančný plán 

Animácie   
Región29 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

 
27 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
28 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 

a rozpočtu.  
29 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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MR  21 500,00 16 125,00 5 375,00 0,00 0,00 

VR      

Spolu 21 500,00 16 125,00 5 375,00 0,00 0,00 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií30 

Zásady výberu operácií – netýka sa 
Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií – netýka sa 

Povinné prílohy 

stanovené MAS31 
Netýka sa  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

O0241 Financovanie 

prevádzkových 

nákladov MAS 

spojených s riadením 

uskutočňovania 

stratégií CLLD 

Počet 

podporený

ch MAS 

- - 

 

 Počet zamestnancov 

MAS 

Počet 

zamestnanc

ov 

0 2 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

-  

 

Tabuľka č. 40G: Opatrenie stratégie CLLD 

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 9: Financovanie prevádzkových nákladov MAS (IROP 5.1.1) 

Priradenie kódu 

opatrenia32  

- 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

IROP – 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania 

a inovácií 

 

Ciele opatrenia  Špecifický cieľ 4.1: Zabezpečenie chodu MAS 

Zdôvodnenie výberu 

Jedná sa o prierezové opatrenie napĺňajúce všetky Priority aj Špecifické ciele, nakoľko 

jeho cieľom je zabezpečovať implementáciu stratégie. 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

IROP - Špecifický cieľ č. 5.1.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:  

- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD:  

 
30 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
31 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 

Systému riadenia CLLD 
32 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
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A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie),  

B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, 

workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na 

príprave a vykonávaní stratégie CLLD.  

C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach 

s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo 

v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,  

D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),  

E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na 

úrovni MAS),  

 

 

Oprávnení prijímatelia 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Intenzita pomoci 33 

v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 

programové obdobie 2014 – 2020/IROP 

Oprávnené výdavky 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) /IROP 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Prevádzkové náklady na chod MAS bez animácie  

Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na oživenie nesmú presiahnuť 20% 

celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD 

Finančný plán   

Chod MAS 

Región34 Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

MR  119 474,00 113 500,00 0,00 5 974,00 0,00 

VR - - - - - 

Spolu 119 474,00 113 500,00 0,00 5 974,00 0,00 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií35 

Zásady výberu operácií – netýka sa 
Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií – netýka sa 

Povinné prílohy 

stanovené MAS36 
Netýka sa  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

O0241 Financovanie 

prevádzkových 

nákladov MAS 

spojených s riadením 

uskutočňovania 

Počet 

podporený

ch MAS 

- - 

 
33 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 

a rozpočtu.  
34 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
35 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
36 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 

Systému riadenia CLLD 
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stratégií CLLD 

 

 Počet zamestnancov 

MAS 

Počet 

zamestnanc

ov 

0 2 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

-  

 

Pozn.:  

- Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna výška NFP na 1 projekt (okrem aktivít zameraných na 

chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

- Vyššie uvedená tabuľka č. 4 slúži na opis všetkých opatrení stratégie CLLD, t.z. aj z iných zdrojov, 

pričom  každé opatrenie je definované v samostatnej tabuľke. 

- V prípade, ak MAS v stratégií CLLD definuje aj iné EŠIF a s tým súvisiace čerpanie z iných finančných  

zdrojov, uplatňujú sa podmienky a kritéria oprávnenosti platné pre dané EŠIF.  V tomto prípade sú 

zdroje alokované nad rámec EPFRV a EFRR v rámci stratégie CLLD. Musí byť však zabezpečená 

vzájomná doplnkovosť a synergia a zamedzené duplicitné financovanie. 

- V rámci IROP, aktivity špecifického cieľa 5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a 

malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev je možné rozdeliť v závislosti od 

priorít a opatrení definovaných v stratégií CLLD. Napríklad, ak MAS v stratégii CLLD definuje ako 

prioritu podporu podnikania, jej špecifickými cieľmi môžu byť napr. podpora existujúcich 

podnikateľov, podpora zakladania podnikov, podpora inovatívnych podnikov apod., ktoré budú 

následne napĺňané prostredníctvom špecifického cieľa 5.1.1.  

- Pri stanovení merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 4 v časti „Merateľné ukazovatele projektu“ sa 

uvádza kód daného opatrenie, resp. podopatrenia PRV (ako v druhom riadku danej tabuľky). 

- V tabuľke č. 4 MAS definuje aj podmienky podopatrenia  pre chod MAS v rámci PRV SR 2014 – 2020  

 

Časť B.)  Akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu  MAS  

 

Tabuľka č.41.G: Opatrenie PRV -   akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu  

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 3 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a 

uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na 

účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie 

kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom 

činností 

-investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového 

softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných 

známok); 

-poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie 

uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich výsledkov 

nebudú realizovať žiadne výdavky – max. do 15% z výšky projektu. 

Ostatné oprávnené výdavky sú v zmysle Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, kapitola 

Opis vybraných opatrení  bod 8.1.3. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové 

opatrenia. 
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Finančný plán   

Región37 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  240 000,00 120 000,00 120 000,00 

VR - - - 

Spolu 240 000,00 120 000,00 120 000,00 

 

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj  vytvárania 

pracovných miest 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na 

vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok 

na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s 

kapacitou od 5 do 30 lôžok,v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na 

rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

 

Finančný plán   

Región38 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  90 909,00 50 000,00 40 909,00 

VR - - - 

Spolu 90 909,00 50 000,00 40 909,00 

 

Názov opatrenia  
Opatremie č. 5 Podpora na investície do všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach; 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne 

odpadových vôd; 

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a 

záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba 

 
37 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
38 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade investícií 

do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že 

prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie 

medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k 

miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a 

pod.); 

zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

Finančný plán   

Región39 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  117 379,31 117 379,31 0 

VR - - - 

Spolu 117 379,31 117 379,31 0 

 

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 2 Podpora na investície do rekreačnej a turistickej infraštruktúry na verejné 

využitie vrátane investícií na obnovu prírodného a kultúrno-historického bohatstva 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky 

zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne 

kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a 

galerijných zariadení a pod.; 

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v 

turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení 

pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich 

napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové 

miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, 

údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a 

pod. 

Finančný plán   

Región40 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  30 000,00 30 000,00 0,00 

VR - - - 

 
39 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
40 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Spolu 30 000,00 30 000,00 0,00 

 

 

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 10 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach; 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
V súlade s PRV 

Finančný plán   

Región41 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  18 500,00 18 500,00 0 

VR - - - 

Spolu 18 500,00 18 500,00 0 

 

 

Tabuľka č. 42.L: Opatrenia IROP -   akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu  

Názov opatrenia  
Opatrenie č. 4 Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov 

Priradenie k  ŠC IROP 
5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev 

Finančný plán   

Región42 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  181 818,00 100 000,00 81 818,00 

VR - - - 

Spolu 181 818,00 100 000,00 81 818,00 

 

Názov opatrenia  

Opatrenie č.7 Investície do infraštruktúry a služieb súvisiacich so zlepšením 

udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím  

 
41 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
42 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Priradenie k  ŠC IROP 
5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1. dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

2. infraštruktúra vzdelávania 

3. rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v 

aglomeráciách do 2 000 EO 

4. rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách 

do 2 000 EO 

5. budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou 

verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného 

programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 

6. budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia  čistiarní 

odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO 

Finančný plán   

Región43 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  126 316,00 120 000,00 6 316,00 

VR - - - 

Spolu 126 316,00 120 000,00 6 316,00 

 

Názov opatrenia  
Opatrenie č.8 Podpora pre organizácie poskytujúce komunitné, sociálne a iné miestne 

služby 

Priradenie k  ŠC IROP 
5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
sociálne služby a komunitné služby 

Finančný plán   

Región44 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  94 737,00 90 000,00 4 737,00 

VR - - - 

Spolu 94 737,00 90 000,00 4 737,00 

 

 
43 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
44 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Názov opatrenia  
Opatrenie č. 9 Chod MAS 

Priradenie k  ŠC IROP 
5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
V súlade s IROP 

Finančný plán   

Región45 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  108 421,00 103 000,00 5 421,00 

VR - - - 

Spolu 108 421,00 103 000,00 5 421,00 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

 

5.3.1. Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

 

Monitorovanie a hodnotenie je potrebné na posúdenie, či sú napĺňané ciele stratégie. 

Kombinácia „jasných a merateľných zámerov pre výstupy alebo výsledky“ a „konkrétnych 

činností na hodnotenie“ umožňuje miestnym partnerstvám vypracovať omnoho konkrétnejšie 

a realistickejšie stratégie, ktoré sú tiež spoľahlivejšie a pružnejšie. 

 

    HODNOTIACI RÁMEC 

Hodnotiaci rámec slúži ako nástroj hodnotenia stratégie CLLD. Obsahuje plán, druhy, 

postupy hodnotenia stratégie CLLD a spôsob zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie 

CLLD. V rámci hodnotiaceho rámca bude MAS dodržiavať aj sedem kľúčových znakov 

LEADER a to nasledovným spôsobom:  

 
45 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Znak č. 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja 

MAS „HŠ-M“ predstavuje spoločensky súdržné územie, ktoré charakterizujú spoločné 

tradície a potreby. MAS nebude rozširovať členskú základňu o obce, ktoré by nespĺňali túto 

podmienku.  

Znak č. 2. Prístup zdola nahor 

MAS „HŠ-M“ pri vypracovaní stratégie CLLD vyzvala miestnych aktérov, aby sa zapájali do 

jej tvorby a zúčastňovali sa tak na rozvoji územia. Tento prístup prebehol formou mobilizácie 

miestneho obyvateľstva na identifikáciu silných a slabých stránok územia, príležitostí 

a hrozieb a na definíciu problémových oblastí a projektových zámerov. Princíp zdola nahor sa 

bude uplatňovať aj pri výbere vhodných projektov na realizáciu stratégie. MAS sa nebude 

odkláňať od tohto princípu.    

Znak č. 3. Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny MAS 

Združenie je verejno-súkromným partnerstvom. Jej členmi sú zástupcovia zo záujmovej 

skupiny verejného, podnikateľského a občianskeho sektora. Zastúpenie je vyvážené, pričom 

žiadna záujmová skupina nemá viac ako 49 % hlasovacích práv.  Združenie používa vo 

svojom názve pojem miestna akčná skupina.  

Znak č. 4. Uľahčovanie inovácie 

Stratégia CLLD obsahuje prvky inovácie, pričom ona taktiež predstavuje inováciu pre 

územie.  MAS zvýhodní inovatívne prvky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok.  

Znak č. 5. Integrované a viacsektorové akcie 

Aktivity a projekty, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom implementácie stratégie, budú 

vzájomne prepojené a koordinované ako súdržný celok. Stratégia spája aktérov z územia, 

ktorí majú rôzne zamerania a ktorí pôsobia v rôznych oblastiach.    

Znak č. 6. Vytváranie sietí 

V súčasnosti sa už MAS zúčastňuje na výmene skúseností medzi subjektami pôsobiacimi 

v oblasti LEADER. V budúcnosti plánuje rozširovať svoje kontakty za účelom prenosu 

osvedčených postupov, šírenia inovácií a budovania na poučeniach z rozvoja vidieka.   

Znak č. 7. Spolupráca  

MAS sa bude zapájať do projektov spolupráce na národnej a taktiež na nadnárodnej úrovni. 

Plánuje využívať väzby, ktoré má región s partnermi v rámci Slovenska a tiež v zahraničí, ale 

bude iniciovať aj vyhľadávanie nových partnerov.  

 

Plán hodnotenia 
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Cieľom monitorovania stratégie CLLD je sledovanie plnenia jej cieľov pričom výsledky 

patria k dôležitým informáciám vo vzťahu k fyzickému pokroku realizácie stratégie CLLD. 

Monitorovacie ukazovatele slúžia pre monitorovanie priebehu a výsledku stratégie CLLD a 

projektov v rámci jej implementácie. Povinné monitorovacie ukazovatele budú uvedené v 

zmluve o poskytnutí NFP. 

 

Druhy hodnotenia  

MAS je v rámci hodnotenia povinná vykonať: 

a) strednodobé hodnotenie (mid–term) v polovici implementácie stratégie CLLD (v roku 

2020, najneskôr do 30.6.2020) s cieľom posúdiť výstupy a výsledky intervencie. Posudzuje sa 

celá stratégia CLLD, pričom výsledok posúdenia a hodnotenia má vplyv na jej aktualizáciu. 

Strednodobé hodnotenie predkladá MAS spolu so „Správou o implementácii stratégie 

CLLD“.  

b) záverečné hodnotenie (ex–post) na základe vyhodnotenia monitorovacích ukazovateľov s 

ohľadom na ich prínos pre naplnenie cieľov stratégie CLLD a prínos pre územie MAS. 

Hodnotenie je zamerané na celkovú účinnosť a efektívnosť vynaloženia finančných 

prostriedkov EPFRV a EFRR.  

 

Postupy hodnotenia  

MAS bude vykonávať monitorovanie projektov, hodnotenie implementácie stratégie a 

sebahodnotenie stratégie CLLD a činnosti MAS.  

Strednodobé (mid-term) a záverečné (ex-post) hodnotenie bude vykonávať nezávislý 

hodnotiteľ, pričom budú zohľadnené špecifiká v jednotlivých oblastiach sebahodnotenia a 

taktiež sa vyhodnotí prínos pre územie MAS v oblasti siedmich kľúčových znakov LEADER.   

 

Monitorovanie projektu pozostáva z monitorovania: 

- počas realizácie projektu, 

- pri ukončení projektu, 

- po ukončení projektu, 

- počas udržateľnosti projektu. 

 

Projekty, ktoré sa budú realizovať v rámci jednotlivých opatrení stratégie CLLD, sa budú 

monitorovať pravidelne. MAS „HŠ-M“  bude prijímať monitorovacie správy projektov od 

jednotlivých konečných prijímateľov - predkladateľov projektov v rámci definovaných 
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opatrení PRV SR 2014-2020 a IROP. Zber údajov sa pri niektorých opatreniach bude 

uskutočňovať formou dotazníkového priebežného zisťovania, ktoré bude v kompetencii MAS 

„HŠ-M“  a bude sa vykonávať 1x ročne, resp. prostredníctvom monitorovacích správ 

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu. Kumulatívne dosiahnuté hodnoty MAS„HŠ-

M“ budú uvedené v Správe o implementácii stratégie CLLD. 

 

 

Spôsob monitoringu realizácie projektov:  

a) Hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov bude MAS „HŠ-M“  čerpať z 

monitorovacích správ projektov od jednotlivých konečných prijímateľov 

b) Koneční prijímatelia budú prekladať originál monitorovacej správy projektu spolu s 

poslednou žiadosťou o platbu (ŽoP) na platobné jednotky pre PRV a IROP, a to  doporučene  

poštou  alebo  osobne do  podateľní. Súčasne  konečný  prijímateľ predloží  kópiu 

monitorovacej správy projektu a kópiu záverečnej ŽoP na MAS spolu s vlastnými 

monitorovacími  ukazovateľmi, a to doporučene poštou alebo osobne do Kancelárie MAS 

„HŠ-M“.  

c) Monitorovacia správa projektu bude vypracovaná podľa záväznej osnovy pre opatrenie 

PRV a IROP,  v rámci ktorého konečný prijímateľ realizuje projekt.   

d) Monitorovacia správa bude obsahovať hodnoty sledovaných ukazovateľov, priebeh 

realizácie projektu, problémy pri realizácii projektu, odporúčania pre RO a ďalšie náležitosti, 

ktoré sú obsahom správy.   

e) Hodnoty vlastných monitorovacích ukazovateľov bude MAS čerpať aj z priebežného  

monitoringu priebehu projektov, ktorý bude vykonávať Monitorovací výbor MAS „HŠ-M“  v 

rámci monitoringu projektov na mieste min. 1-krát ročne počas realizácie projektov.  

f) Predmetom monitoringu projektov na mieste bude sledovanie vecného pokroku realizácie 

projektov. 

Spôsob zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie CLLD 

Výsledky hodnotenia budú do stratégie zapracované v procese aktualizácie stratégie. 

MAS „HŠ-M“ má stanovený nasledovný rozsah monitorovacích a hodnotiacich opatrení: 

- spôsob podávania pravidelných správ orgánom MAS a riadiacim orgánom pre PRV 

a IROP v zmysle kapitoly 10. Systému riadenia CLLD, 

- míľniky implementácie stratégie, na základe ktorých je možné posúdiť napĺňanie jej 

cieľov,   

- spôsob každoročného vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov.  
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 Spôsob podávania pravidelných správ orgánom MAS a riadiacim orgánom pre     PRV 

a IROP 

Monitoring   priebehu   a výstupov   projektov   počas   implementácie   stratégie  CLLD  

bude v pravidelných   intervaloch   vykonávať Monitorovací   výbor   MAS   na   základe   

vopred stanovených monitorovacích ukazovateľov.  

Monitorovacie ukazovatele sú :  

a) PRV SR 2014 – 2020: 

• úroveň programu: povinné ukazovatele stanovené RO pre PRV, 

• úroveň fokusových oblastí: povinné ukazovatele stanovené RO pre PRV. 

b) IROP: 

• úroveň programu: povinné ukazovatele stanovené RO pre IROP, 

• roveň špecifických cieľov: povinné ukazovatele stanovené RO pre IROP. 

c) Dodatočné (vlastné) ukazovatele MAS: 

• ukazovatele priorít, 

• ukazovatele špecifických cieľov/fokusových oblastí, 

• ukazovatele opatrení/podopatrení. 

d) sebahodnotenie MAS v oblastiach: 

• implementácie stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER, 

• implementačného procesu, 

• riadiaceho procesu, 

• propagácie a vzdelávanie členov MAS. 

- Základnými zdrojmi údajov do Správy o implementácii stratégie CLLD budú: 

- a) údaje z ITMS2014+ (relevantné len pre projekty IROP); 

- b) monitorovacie správy realizovaných projektov v rámci implementácie stratégie 

CLLD; 

- c) administratívne údaje ako sú napr. súbory informácií, štatistiky a pod. 

-  

- Dosiahnuté hodnoty jednotlivých monitorovacích ukazovateľov bude MAS „HŠ-M“ 

uvádzať v Správe o implementácii stratégie CLLD, ktorú bude každoročne predkladať 

v písomnej forme a elektronicky (na CD) na odbory monitoringu PPA, resp. RO pre 

IROP. Pre potreby spracovania Správy o implementácii stratégie CLLD môže MAS 1-

krát ročne požadovať od konečných prijímateľov hodnoty vlastných monitorovacích 
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ukazovateľov dosiahnuté za  predchádzajúci kalendárny rok formou dotazníkového 

zisťovania, a to písomnou alebo elektronickou formou. Správa o implementácii 

stratégie CLLD bude vypracovaná podľa záväznej osnovy a bude obsahovať údaje za 

predchádzajúci kalendárny rok vrátane vyhodnotenia monitorovacích ukazovateľov 

uvedených v stratégii CLLD. Posledná Správa o  implementácii stratégie CLLD bude 

predložená za rok 2023, a to najneskôr do 31. marca 2024. Monitoring realizácie 

projektov bude okrem MAS„HŠ-M“ vykonávať aj RO pre PRV a RO pre IROP, a to 

prostredníctvom monitorovacích správ a kontroly na mieste u konečného  prijímateľa, 

ktorej sa bude zúčastňovať aj poverený zástupca MAS „HŠ-M“.   

 

 

Míľniky implementácie stratégie, na základe ktorých je možné posúdiť napĺňanie     jej 

cieľov,   

Míľniky implementácie stratégie CLLD sú čiastkové hodnoty dosahovania špecifických 

cieľov priorít v rámci PRV SR 2014-2020 a prioritných osí v rámci IROP 2014-2020, ktoré 

vyjadrujú plánovaný pokrok smerom k cieľovým hodnotám na konci obdobia. Míľniky sa 

vyberajú z finančných, výstupových a prípadne aj výsledkových merateľných ukazovateľov 

stratégie CLLD MAS „HŠ-M“. Vybrané míľniky zachytávajú podstatné informácie o pokroku 

implementácie stratégie CLLD.  

Podkladom pre hodnotenie implementácie stratégie sú práve monitorovacie správy, ktoré 

slúžia ako podklad pre vykonanie hodnotenia stratégie Monitorovacím výborom. Ten na 

základe požiadavky Rady MAS „HŠ-M“  vypracuje súhrnnú hodnotiacu správu a predloží ju 

Rade MAS „HŠ-M“  na prerokovanie a schválenie, respektíve neschválenie. Hodnotiaca 

záverečná správa (po ukončení implementácie stratégie) v sebe zahŕňa zhodnotenie efektivity 

vynaložených finančných prostriedkov, účinnosti vybraných opatrení a činností; a viac či 

menej vplyv pozitívnych/negatívnych dopadov na trvalú udržateľnosť územia. 

Taktiež po ukončení realizácie stratégie a jej vyhodnotení môže súhrnná hodnotiaca správa 

slúžiť ako „odborný podklad“ pri zostavovaní novej stratégie rozvoja územia, s cieľom čo 

najlepšie reflektovať na situáciu v území pri zohľadnení uskutočnených zmien a dopadov. 

 

   Spôsob každoročného vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov  

Merateľné ukazovatele sú uvedené v časti 5.2 Akčný plán pre jednotlivé opatrenia a sumárne 

sú uvedené v časti 5.3.2  Monitorovacie ukazovatele.  
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Cieľová hodnota merateľných ukazovateľov bola nastavená podľa analýzy potrieb územia, 

podľa hodnotiacich a výberových kritérií projektu a podľa finančného rámca určeného pre 

jednotlivé ukazovatele. Hlavným cieľom pri nastavovaní cieľovej hodnoty bolo naplnenie 

cieľov stratégie CLLD MAS „HŠ-M“. 

Zisťovanie merateľných ukazovateľov sa bude robiť podľa monitorovacích správ, ktoré budú 

predkladať žiadatelia pri poslednej žiadosti o platbu. Ďalšie zisťovanie bude pomocou 

dotazníkov minimálne raz za rok a bude to i miestne zisťovanie členmi monitorovacieho 

výboru minimálne raz za rok podľa harmonogramu miestnych zisťovaní. 

Ukazovatele sa dajú objektívne vypočítať z evidencie na podnikoch alebo podľa skutočne 

zrealizovaných aktivít na území obcí a celej MAS „HŠ-M“. 

 Hodnoty  povinných  monitorovacích  ukazovateľov  hodnotiacich  výsledky projektov bude  

Monitorovací  výbor  MAS  každý  rok  spracúvať do  správy  o monitoringu,  ktorú  spolu s 

vyhodnotením jednotlivých výziev predloží Rade MAS. Rada   MAS   v spolupráci   s 

Monitorovacím   výborom   MAS budú   na   základe uvedených  hodnotení  a  ukazovateľov  

pre  hodnotenie  výsledkov  a dopadu  stratégie  každý rok vyhodnocovať, ako výstupy 

jednotlivých projektov prispievajú k naplneniu  špecifických cieľov a následne k naplneniu 

strategického cieľa stratégie.   

Výsledky  monitoringu  a hodnotenia  stratégie  budú  spracované  v Správe  o činnosti  MAS 

a budú prezentované na Valnom zhromaždení  MAS.  

 

Sebahodnotenie  

Sebahodnotenie MAS bude prebiehať v nasledovných oblastiach:  

1. implementácie stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER 

V rámci sebahodnotenia si MAS definovala aj nasledovné kvalitatívne ukazovatele: 

• Kvalita partnerstva 

• Dodržanie princípu zdola-nahor 

• Sieťovanie v území 

• Spolupráca v území 

• Uplatnenie inovácií 

• Uplatnenie integrovaného prístupu  

Na základe vyššie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov bude MAS hodnotiť, do akej 

miery sa uplatnilo na miestnej úrovni 7 kľúčových znakov LEADER vďaka 

implementačnému mechanizmu.  
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2. implementačného procesu 

Sebahodnotenie bude vychádzať z dodržiavania podmienok proces výberu, hodnotenia a 

schvaľovania žiadostí zahrňujúci vyhlásenie výzvy, príjem projektov, hodnotenie a výber na 

úrovni MAS, PPA resp. RO pre IROP, schválenie žiadosti. 

3. riadiaceho procesu 

Okrem implementácie stratégie MAS „HŠ-M“  pravidelne vyhodnocuje svoje inštitucionálne 

zabezpečenie implementácie stratégie, a to konkrétne: 

• funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS 

• funkčnosť manažmentu MAS 

• flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch 

• schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov 

• schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov 

4. propagácie a vzdelávanie členov MAS 

V rámci sebahodnotenia MAS bude kontrolovať propagačnú a vzdelávaciu činnosť v zmysle 

vlastných ukazovateľov.   

 

Cieľom systému sebahodnotenia bude flexibilnejšie a rýchlejšie poskytovanie informácii 

medzi jednotlivými orgánmi MAS „HŠ-M“  s ohľadom na dosiahnutie účinného vykonávania 

úloh a spätne zabezpečenia podpory členom jednotlivých orgánov. V rámci samohodnotenia 

ako prostriedku na zlepšovanie činnosti MAS (jednotlivých orgánov) sa bude hodnotiť: 

- vzťah MAS k verejnosti na území MAS „HŠ-M“, 

- vzťah ku konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, 

- vzťah činnosti orgánov vo vzťahu k členom MAS, 

- činnosť jednotlivých orgánov. 

Nástroje zberu informácií: 

- Správy o implementácii stratégie CLLD,, 

- dotazník pre verejnosť a konečných prijímateľov - predkladateľov projektov 

(hodnotenie spokojnosti z poskytovaním a uverejňovaním informácií, hodnotenie 

úrovne spokojnosti s poskytovaným poradenstvom a informáciami), 

- ústne hodnotenie o činnosti orgánov MAS (hodnotenie úrovne vykonávania činnosti 

jednotlivých orgánov, popis viď nižšie, spokojnosť členov v rámci jednotlivých 

orgánov, 
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- dotazník o činnosti orgánov vo vzťahu k členom MAS (hodnotenie riadenia 

a prevádzky MAS, hodnotenie úrovne informovanosti členov MAS). 

Výsledky samohodnotenia budú uvedené v Správe o  implementácii stratégie CLLD a 

zároveň na internetovej stránke MAS. 

 

Proces sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS je zakomponovaný aj v Stanovách, 

Pracovnom a organizačnom poriadku MAS „HŠ-M“. Hodnotenie úrovne vykonávania 

činnosti jednotlivých orgánov: 

Rada – výkonný orgán bude uplatňovať nasledovný postup samohodnotenia: na každom 

stretnutí rady bude vedené „Ústne samohodnotenie“ pri ktorom každý člen bez ohľadu na 

svoju pozíciu v orgáne MAS bude slovne pomenovávať svoje nedostatky/ uznanie práce 

iného člena. Nedostatky budú písomne menovite zaznamenané, aby bolo možné na 

nasledujúcom stretnutí kontrolovať ich odstránenie. Každý člen si bude viesť osobnú kartu – 

záznamy uznania / nedostatkov, čo bude viesť k zvýšenej vnútornej motivácii. 

Výberová komisia – ktorej členovia sa budú meniť- bude uplatňovať postup „Percentuálneho 

hodnotenia“. Na každom stretnutí každý člen si bude samostatne hodnotiť vykonanú prácu 

v rámci komisie pomocou percenta, pričom ostatní členovia musia ním pridelené percento 

potvrdiť. Údaje budú zaznamenané v Tabuľke členov výberovej komisie, čim bude možné 

porovnávať úroveň práce jednotlivých komisií v procese implementácie stratégie CLLD. 

Monitorovací výbor – bude uplatňovať postup „Skupinové ústne samohodnotenie“. Jeden 

člen na každom stretnutí sa ústne slovami vyjadrí k pozitívnym/ negatívnym pracovným 

stránkam iného člena a následne sa k jeho práci vyjadria ďalší členovia monitorovacieho 

výboru. V záujme zachovania objektivity sa budú členovia pri hodnotení iného vymieňať. 

 

Základom sebahodnotenia implementácie stratégie je neustále (minimálne raz za pol roka) 

číselné vyhodnocovanie vyššie uvedených indikátorov monitorovania (výstup) a minimálne 

raz za rok indikátorov hodnotenia (výsledok a dopad) za súčasného sledovania celkového 

vývoja územia v kontexte. Ukazovatele dopadu sa vyhodnocujú na konci programového 

obdobia (rok 2020) a implementácie stratégie (rok 2023). V súčinnosti s PPA, resp. RO pre 

IROP ďalej MAS vyhodnocuje indikátory povinne stanovené v PRV SR a IROP. 

 

IDENTIFIKÁCIA RIZÍK IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD A POPIS 

OPATRENÍ NA ICH ELIMINÁCIU 
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Z finančného a procesného hľadiska a taktiež z hľadiska ľudských zdrojov je potrebné 

zadefinovať možné riziká počas implementácie stratégie CLLD a popísať opatrenia na ich 

elimináciu. Riziká, ktoré môže vzniknúť počas implementácie, sú nasledovné: 

• Riziko omeškania realizácie projektových aktivít 

Jedným z rizík implementácie stratégie CLLD predstavuje omeškanie realizácie projektov 

konečných prijímateľov v súvislosti s vykonávaním verejného obstarávania (napríklad 

zrušenie súťaže).  

Opatrenia na elimináciu rizika: 

Už pri príprave verejného obstarávania zabezpečiť a vytvoriť vhodné podmienky pre samotný 

vznik riadnej hospodárskej súťaže. V procese opisu predmetu zákazky ho určiť dostatočne 

všeobecne a tým zabezpečiť široký okruh riešení a dodávateľov, liberalizovať možnosti na 

trhu. Postupovať dôsledne s cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, 

jeho transparentnosti a férovosti. Postupovať transparentne a primerane počas celého procesu 

verejného obstarávania. Riadne určiť predpokladanú hodnotu zákazky a príslušný postup k 

nej s dôrazom na zákonnosť postupu a predošlé skúsenosti z verejného obstarávania. 

• Finančné riziko 

Ďalším rizikom pri realizácii projektov konečných prijímateľov môže byť nepredvídané 

zvýšenie výdavkov na stavebné práce, nepredvídateľné v čase prípravy projektovej 

dokumentácie, žiadosti o NFP a realizácie verejného obstarávania, ktoré môžu vzniknúť pri 

realizácii prác. 

Opatrenia na elimináciu rizika: 

Opatrením na elimináciu tohto rizika je najmä dôsledné spracovanie výkazu výmer projektov 

a samotných rozpočtov. Výkaz výmer a rozpočet projektu musia byť stanovené 

autorizovaným projektantom s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov. 

Taktiež súčasťou súťažných podkladov na výber dodávateľov stavebných prác musí byť aj 

projektová dokumentácia, a teda účastník súťaže bude mať možnosť zhodnotiť, či 

vypracovaná výkresová časť korešponduje s požadovaným výkazom výmer. Podstatné je, aby 

získané finančné prostriedky boli vynaložené na vykrytie finančných nákladov spojených s 

obstaraním stavebných prác v súlade s princípmi efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti. 

Dôležité je, aby vzťahy medzi dodávateľmi stavby a žiadateľmi boli riadne zmluvne 

zabezpečené. 

• Personálne riziko  

V rámci kancelárie MAS spočíva riziko aj v nezostavení projektového tímu vhodného na 

implementáciu stratégie. Zamestnanci kancelárie by mali tvoriť fungujúci celok, mali by 
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poskytovať komplexné a odborné informácie členom a žiadateľom o NFP. Taktiež by mali 

disponovať odbornými znalosťami a skúsenosťami.  

Opatrenia na elimináciu rizika:   

Eliminácia rizika spočíva v zostavení projektového tímu so skúsenosťami z oblasti LEADER 

a MAS. 

• Riziko nedostupnosti údajov pre včasné a spoľahlivé sledovanie hodnôt míľnikov  

Opatrenia na elimináciu rizika: 

MAS „HŠ-M“ má stanovený mechanizmu na zber a vyhodnocovanie dát a mechanizmus 

monitorovania a hodnotenia. 

 

SPÔSOB HODNOTENIA MULTIPLIKAČNÝCH EFEKTOV 

Popis spôsobu hodnotenia multiplikačných efektov sa nachádza v kapitole 7.5 tejto stratégie.  

 

5.3.2. Monitorovacie ukazovatele 

V období rokov 2014 – 2020 by preukazovanie napĺňania cieľov mali byť vo forme jasne 

merateľných ukazovateľov pre výstupy, ako napr. je počet ľudí, ktorí dostali odbornú 

prípravu,  

a pre výsledky46, ako napr. počet ľudí, ktorí získali zamestnanie v dôsledku odbornej 

prípravy.  

V tejto časti bude zostavený plán monitoringu, t.z. budú stanovené monitorovacie ukazovatele 

nasledovne: 

- povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu 

- povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP 

a fokusových oblastí PRV  

- vlastné ukazovatele 

Realizácia opatrení pre rozvoj vidieka nekončí zmapovaním jeho potenciálu, vyhodnotením 

jeho slabých, silných stránok, príležitostí a ohrození, identifikáciou kľúčových problémov, 

stanovením vízie, strategických priorít, strategického cieľa, špecifických cieľov a opatrení 

pretavených do akčného plánu formou prijatých aktivít, naopak, dôležitou etapou 

 
46 V súvislosti s výsledkami sa ukazovatele môžu vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne s použitím nasledovného vzorca SMART: 
Ciele SMART  

1.  špecifické (Specific) – jasne sa musí uviesť, čo stratégia rieši a akými prostriedkami;  

2.  merateľné (Measurable) – obsahujú základ na meranie a merateľný zámer vyjadrený  
kvantitatívne alebo kvalitatívne;  

3.  dosiahnuteľné (Achievable) – technicky dosiahnuteľné v rámci navrhnutej stratégie;  

4.  realistické (Realistic) – s ohľadom na poskytnuté zdroje, prípustný čas, veľkosť  
cieľových skupín atď.;  

5.  časovo ohraničené (Time bound) – obsahujú časový harmonogram a dátum, do kedy sa cieľ má dosiahnuť. 
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implementácie stratégie CLLD je priebežný monitoring procesu, kontrola a analýza jej 

reálnosti a udržateľnosti naštartovaných aktivít, a to v priebehu implementácie tohto procesu 

na úrovni riadiacich kapacít a manažmentu /MAS/ a taktiež na úrovni prijímateľov pomoci 

a analýzy dosiahnutých cieľov. Tento proces bude zabezpečovaný monitoringom a systémom 

hodnotiacich kritérií, ktoré MAS prijíma s plánovaným dosiahnutím do roku 2020.  

Priebežné hodnotenie povinných a doplnkových monitorovacích ukazovateľov bude 

vykonávané na základe monitorovacích správ, ktoré budú predkladané v nasledovných 

rovinách: 

• Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 

• Povinné ukazovatele na úrovni programu – IROP 

• Celkové verejné výdavky – PRV SR 

• Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV SR– - úroveň špecifických cieľov 

IROP a fokusových oblastí PRV 

• Dodatočné vlastné ukazovatele na úrovni priorít, špecifických cieľov a fokusových 

oblastí a opatrení/podopatrení 

 

 

Tabuľka č.43: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 

Názov cieľového ukazovateľa Cieľová hodnota v roku 2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech z realizovaných projektov 10 650 

Počet obyvateľov podporenej MAS 10 650 

Počet novovytvorených pracovných miest projektmi prepočítaný na ekvivalent 

plného pracovného úväzku celkom (LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B)47 
5 

 

 

 

Tabuľka č.44: Celkové verejné výdavky – PRV SR 

Názov ukazovateľa výstupu Cieľová hodnota v roku 2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci 

stratégie CLLD (len časť z PRV) 
367 088,12 

 
47 Uvádzajú sa  pracovné miesta v zmysle kapitoly 7.1 tohto metodického pokynu  na vypracovanie stratégie. Navyše 

pracovné miesta musia byť samostatne vedené a preukázateľne označené ako pracovné miesto PRV. 
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Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a 

oživení - (len časť z PRV) 
21 500,00 

 

 

 

Tabuľka č.45: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka Cieľová hodnota v roku 

2023 

Počet podporených podnikov podnik 2 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 2 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 
podnik 1 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 
podnik 1 

Počet nových služieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 
počet 5 

 

Tabuľka č. 46: Povinné ukazovatele špecifických cieľov/fokusových oblastí 

a opatrení/podopatrení: 

Kód / 

ID 
Názov ukazovateľa Merná jednotka 

Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Fokusová oblasť 2A 

4.1 
Počet podporených poľnohospodárskych podnikov/príjemcov 

(celkom) 
počet 3 

4.1 Celkové verejné výdavky v EUR EUR 252 088,00 

4.1 
Počet novovytvorených pracovných miest projektom 

prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku celkom 
Počet 5 

Fokusová oblasť 5C 

4.1 
Počet podporených projektov – investície poľnohospodárskych 

podnikov do OZE (4.1) 
počet 0 

4.1 Celkové verejné výdavky v EUR EUR 0,00 

7.2 
Počet projektov investujúcich do malej infraštruktúry vrátane 

obnoviteľných zdrojov 
Počet N/A 

7.2 Celkové verejné výdavky v EUR EUR N/A 

6.4 
Počet podnikov, ktoré prijali pomoc na investície do 

nepoľnohospodárskych aktivít 
Počet 0 

6.4 Celkové verejné výdavky v EUR EUR 0,00 

Fokusová oblasť 6A 

6.4 
Počet podnikov, ktoré prijali pomoc na investície do 

nepoľnohospodárskych aktivít 
Počet 0 

6.4 Celkové verejné výdavky v EUR EUR N/A 

6.4 
Počet vytvorených miest prostredníctvom podporených 

projektov 
Počet N/A 

Fokusová oblasť 6B 

7.2 
Počet projektov investujúcich do malej infraštruktúry vrátane 

obnoviteľných zdrojov 
Počet N/A 

7.4 
Počet projektov podporujúcich miestne základné služby pre 

vidiecke obyvateľstvo 
Počet 4 

7.5 
Počet projektov investujúcich do rekreačnej infraštruktúry a 

rozvoja cestovného ruchu 
Počet N/A 
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7.2, 

7.4, 7.5 
Celkové verejné výdavky v EUR EUR 115 000,12 

 Počet schválených MAS Počet 1 

 
Celkové výdavky na podporu operácií v rámci stratégie CLLD 

(časť PRV) 
EUR 367 088,12 

19.4 
Celkové výdavky na podporu prevádzkových nákladov 

Animácie stratégie CLLD  
EUR 21 500,00 

 
Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech z realizovaných 

projektov 
Počet 10 650,00 

Fokusová oblasť 6C 

7.3 
Počet projektov investujúcich do širokopásmového 

infraštruktúry a prístupu, vrátane e-goverment služieb 
Počet N/A 

7.3 Celkové verejné výdavky v EUR EUR N/A 

Špecifický cieľ 5.1.1 – aktivita: financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD 

O0241  Počet podporených MAS (5.1.1) Počet 1 

Špecifický cieľ 5.1.1 – aktivita: zakladanie nových a podpora existujúcich mikro  a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev  

CO08 Nárast zamestnanosti v podoporovaných podnikoch (5.1.1) FTE 2 

CO29 
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre firmu nové (5.1.1) 
Počet 1 

CO28 
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh nové (5.1.1) 
Počet 1 

CO28 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (5.1.1) Počet 2 

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo 

verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

O0158 Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry (5.1.2) Počet 3 

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo 

verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

O0158 Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry (5.1.2) Počet 7 

 

Tabuľka č. 47: Dodatočné (vlastné) ukazovatele na úrovni priorít: 

Kód / 

ID 
Názov ukazovateľa Merná jednotka 

Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Priorita 2: Podpora podnikania  

Vlastný 
Celkový počet vytvorených pracovných miest v rámci stratégie 

CLLD (P2) 
počet 7 

Vlastný 
Celkový počet investícií do poľnohospodárstva a rozvoja 

podnikania (P2) 
počet 5 

Priorita 3:  Rozvoj komunitného života 

Vlastný 
Celkový počet podporených projektov v oblasti verejného 

priestoru (P2) 
počet 14 

Priorita 4: Efektívny manažment  MAS  

Vlastný Počet prijatých ŽoNFP/ŽoPr na úrovni MAS (P4) počet 25 

Vlastný Počet podporených projektov (P4) počet 19 

Priorita 5: Rozvoj spolupráce 

Vlastný 
Počet vytvorených partnerstiev na národnej a nadnárodnej úrovni 

(P5) 
počet 3 

 

Tabuľka č. 48: Dodatočné (vlastné) ukazovatele špecifických cieľov/fokusových oblastí 

a opatrení/podopatrení: 

Kód / 

ID 
Názov ukazovateľa Merná jednotka 

Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Fokusová oblasť 2A 

Vlastný Projekty v živočíšnej výrobe počet 3 

Vlastný Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkom  FTE 20 

Vlastný Obnova strojového parku  počet 4 
Fokusová oblasť 6B 
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Vlastný Počet zrekonštruovaných športovísk a ihrísk  počet 
2 

Vlastný Počet zrekonštruovaných objektov spoločenského významu  počet 2 

Špecifický cieľ 5.1.2 všetky aktivity 

Vlastný Počet zmodernizovaných a zrekonštruovaných zastávok, 

staníc, parkovísk 

Ks 

2 

Vlastný Počet skvalitnených a rozšírených MŠ ks  1 

Vlastný Novovybudované alebo zmodernizované existujúce 

zariadenia pre poskytovanie komunitných  služieb 

ks 
7 

 

Tabuľka č. 49: Dodatočné (vlastné) merateľné ukazovatele: 

Kód / 

ID 
Názov ukazovateľa Merná jednotka 

Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Vlastný Počet vzdelávacích aktivít MAS (19.4) počet 6 

Vlastný 
Počet vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a členov MAS 

(5.1.1) 
počet 4 

 

6. Finančný rámec 

 

6.1. Financovanie stratégie CLLD 

Uvedie sa celkový rozpočet na stratégiu CLLD (len základná alokácia)  v zmysle podmienok 

uvedených v kapitole 6.4 Systému riadenia CLLD a vo výzve. Prípadné vlastné a iné zdroje sa 

odčlenia a uvedú sa samostatne. V nižšie uvedených tabuľkách sa uvádzajú len zdroje 

základnej alokácie  v zmysle bodu 5.2, časť A.)  Akčný plán  pre základnú alokáciu  MAS 

tohto metodického pokynu na spracovanie stratégie CLLD. 

- Zdroje z PRV a IROP – vzorec pre MAS, z toho: 

o financovanie operácií v rámci stratégie CLLD 

o financovanie chodu MAS a animácií 

- Vlastné a iné zdroje 

- Celkové zdroje 

 

Tabuľka č.50: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU (EUR) 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (základná 

alokácia  podľa vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému 

riadenia CLLD), z toho: 

832 088,12 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 697 088,12 

Chod MAS a animácie 135 000,00 
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Tabuľka č.51: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov 

 Fond Región7 SPOLU (EUR) 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (základná alokácia podľa vzorca pre 

MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia 

CLLD), z toho: 

EPFRV 

+ 

EFRR 
MR 

832 088,12 

 
VR 

0,00 

Operácie v rámci implementácie stratégie 

CLLD 

EPFRV 

+ 

EFRR 

MR 

697 088,12 

 
VR 

0,00 

Chod MAS  

EFRR 
MR 

113 500,00 

 
VR 

0,00 

 

Animácie 

EPFRV  
MR 

21 500,00 

 
VR 0,00 

 

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému 

riadenia CLLD.  

 

Tabuľka č.52: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov  v rámci príslušných 

programov 

 

 
Regi

ón 

PRV IROP SPOLU 

EPFR

V 
ŠR VZ 

spol

u 

EFR

R 
ŠR VZ 

spol

u 

fond

y 
ŠR VZ 

spol

u 

operác

ie 

v rámc

i 

stratég

ie 

CLLD 

MR 

275 

316,0

9 

91 

772,

03 

252 

088,

00 

619 

176,

12 

330 

000,

00 

0,0

0 

93 

923,

08 

423 

923,

08 

605 

316,

09 

91 

772,

03 

346 

011,

08 

1 

043 

099,

20 

VR - - - - - - - - - - - - 

chod 

MAS   

 

MR - - - - 

113 

500,

00 

0,0

0 

5 

974,

00 

119 

474,

00 

113 

500,

00 

0,00 5 

974,

00 

119 

474,

00 

VR - - - - - - - - - - - - 
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animá

cie 

 

MR 

16 

125,0

0 

5 

375,

00 

0,00 21 

500,

00 

0,00 
0,0

0 
0,00 0,00 

16 

125,

00 

5 

375,

00 

0,00 21 

500,

00 

VR - - - - - - - - - - - - 

SPOL

U 

 

MR 

291 

441,0

9 

97 

147,

03 

252 

088,

00 

640 

676,

12 

443 

500,

00 

0,0

0 

99 

897,

09 

543 

397,

09 

734 

941,

09 

97 

147,

03 

351 

985,

08 

1 

184 

073,

20 

VR - - - - - - - - - - - - 

spolu 

291 

441,0

9 

97 

147,

03 

252 

088,

00 

640 

676,

12 

443 

500,

00 

0,0

0 

99 

897,

09 

543 

397,

09 

734 

941,

09 

97 

147,

03 

351 

985,

08 

1 

184 

073,

20 

 

Pozn.: V tabuľkách č. 8, č. 9 alebo č. 10.  sa započítavajú aj zdroje v rámci opatrenia 19.4 Podpora na 

prevádzkové náklady a oživenie. 

 

6.2. Finančný plán pre opatrenia 

V tabuľke sa uvedie prehľad podľa opatrení stratégie CLLD, v členení podľa fondu 

(EPFRR/PRV, EFRR/IROP), kategórii regiónu a podľa zdrojov financovania v nadväznosti  

na vyvážený pomer medzi fondmi vyplývajúci zo základnej alokácie  v zmysle bodu 5.2, časť 

A.)  Akčný plán  pre základnú alokáciu  MAS tohto metodického pokynu na spracovanie 

stratégie CLLD. 

 

   

Vyvážený pomer 

PRV:IROP 

pre stratégie mimo BSK (menej rozvinutý región): 54 : 46 

pre stratégie v rámci BSK (viac rozvinutý región): 75 : 25 

    

Tabuľka č.53: Sumárna tabuľka finančného plánu 

Opatrenie stratégie 

CLLD 
Fond Región7 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Opatrenie č. 3: 

Podpora na investície 

do 

poľnohospodárskych 

podnikov 

EPFRV 

MR 
504176,00 189 066,00 63 

022,00 

252 

088,00 

0 

VR - - - - - 

Opatrenie č. 4 

Zakladanie nových a 

EFRR 
MR 

181 818,18 100 000,00 0,00 81 

818,18 

0,00 
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Pozn: V tabuľke č. 11 sa uvádzajú len opatrenia v rámci PRV a IROP.  

 

Tabuľka č. 54Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu 

   PRV (EPFRV) : IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (viac rozvinutý región) 52,66% : 47,34 % 

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región) - 

Pozn.: V tabuľke č. 12 sa uvádzajú len zdroje za opatrenia  PRV a IROP  a bez zdrojov podopatrenia 19.4 

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie. 

 

Tabuľka č.55: Zameranie stratégie podľa sektorov   

 

Názov opatrenia 

stratégie CLLD 

Rozpočet na opatrenie Oprávnený 

prijímateľ  

Oprávnený 

prijímateľ 

podpora existujúcich 

podnikov 
VR - - - - - 

VR - - - - - 

Opatrenie č. 6: 

Podpora na investície 

do vytvárania, 

zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych 

základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času 

a kultúry 

EPFRV 

MR 
115 000,12 86 250,09 28 

750,03 

0,00 0,00 

VR - - - - - 

Opatrenie č. 7: 

Investície do 

infraštruktúry a služieb 

súvisiacich so 

zlepšením 

udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami 

a ich zázemím  

EFRR 
MR 147 368,00 140 000,00 0,00 7 368,00 0,00 

VR - - - - - 

Opatrenie 8: Podpora 

pre organizácie 

poskytujúce 

komunitné, sociálne a 

iné miestne služby 

EFRR 
MR 94 737,00 90 000,00 0,00 4 737,00 0,00 

VR - - - - - 

Opatrenieč. 9: 

Financovanie 

prevádzkových 

nákladov MAS 

(opatrenieIROP 5.1.1) 

EFRR 
MR 119 474,00 113 500,00 0,00 5 974,00 0,00 

VR - - - - - 

Opatrenie č. 

10:Financovanie 

animačných nákladov 

MAS (opatrenie PRV 

19.4) 

EPFRV 
MR 21 500,00 16 125,00 5 375,00 0,00 0,00 

VR - - - - - 
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verejný 

sektor 

(označiť „X“) 

neverejný 

sektor 

(označiť „X“) 

Opatrenie č. 3: Podpora 

na investície do 

poľnohospodárskych 

podnikov 

252 088,00  X 

Opatrenie č. 4 

Zakladanie nových a 

podpora existujúcich 

podnikov 

100 000,00  X 

Opatrenie č. 6: Podpora 

na investície do 

vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania 

miestnych základných 

služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry 

115 000,12 X  

Opatrenie č. 7: Investície 

do infraštruktúry a služieb 

súvisiacich so zlepšením 

udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a 

ich zázemím 

140 000,00 X  

Opatrenie 8: Podpora pre 

organizácie poskytujúce 

komunitné, sociálne a iné 

miestne služby 

90 000,00  X 

Celkový rozpočet podľa 

sektorov  

----------------------------------------------- 255 000,12 442 088,00 

Percentuálny pomer 

zamerania stratégie  

----------------------------------------------- 36,58% 63,42% 

 

Pozn. Pomer medzi verejným a súkromným sektorom sa vypočíta na základe jednotlivých opatrení stratégie 

CLLD - rozpočet projektovaných aktivít z PRV a IROP (MAS ako žiadateľ podopatrenia 19.4 Podpora na 

prevádzkové náklady a oživenie sa nezapočítava k žiadnemu sektoru).   

 

7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť 

 

V nasledujúcej kapitole sú zhodnotené prínosy stratégie CLLD k jednotlivým oblastiam 

uvedenýcm v programoch PRV a IROP, jej synergický efekt, doplnkovosť a popis 

multiplikačných efektov Synergický efekt vzniká vzájomným pôsobením jednotlivých častí a 

opatrení stratégie, pričom je možné ho vyvolať koordináciou, synchronizáciou a 

optimalizáciou štruktúr a procesov systému ako celku. Úspešná realizácia stratégie CLLD 

zdvihne úroveň kvality života obyvateľov územia, pomôže tiež riešiť aktuálne problémy 

obyvateľov, združení, podnikateľov a obcí. Jej cieľom je hľadať tie najvhodnejšie riešenia 
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presne vymedzených prioritných oblastí s dôrazom na synergický a pozitívny multiplikačný 

efekt realizovaných projektov. 

 

7.1. Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

- prínosy k podpore zamestnanosti/k tvorbe pracovných miest, podpora podnikania, 

podpora cestovného ruchu, zameranie na miestne špecifiká, konkurenčné výhody 

územia a pod. 

Zmyslom stratégie CLLD  je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa – 

zlepšenie ekonomického rozvoja územia, ktorý sa týka viacerých priorít a opatrení a nemôže 

byt' zabezpečený len prostredníctvom jedného opatrenia, ale vyžaduje si koordinovaný 

prístup pretínajúci viaceré špecifické opatrenia. Cieľom stratégie je  zabezpečenie 

environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti a ekonomického rastu. 

V nadväznosti na identifikovanú víziu a strategický cieľ došlo k definovaniu priorít a 

v rámci nich špecifických cieľov, prostredníctvom, ktorých sa  bude strategický cieľ a vízia 

postupne napĺňať. 

Pre napĺňanie vízie a strategického cieľa MAS definuje nasledovné priority: 

1. Rozvoj cestovného ruchu 

Stratégia má  zadefinované opatrenia, ktoré podporujú rozvoj cestovného ruchu na území 

MAS. Ide konkrétne o opatrenia  č. 1 Podpora diverzifikácie poľnohospodárskych podnikov a 

podnikania v oblasti cestovného ruchu a č. 2 Budovanie a obnova infraštruktúry cestovného 

ruchu a kultúrno-historických pamiatok . Implementáciu uvedených opatrení sa zlepšia 

podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, zvýši sa počet návštevníkov regiónu, 

ktorý prinesú finančné prostriedky na ďalší rozvoj územia. K rozvoju cestovného ruchu a tým 

i k zlepšeniu ekonomického rozvoja územia prispeje i implementácia opatrenia  č. 5: 

Investície do rozvoja základnej infraštruktúry malých rozmerov a opatrenia č. 7: Investície na 

rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel, zlepšená 

infraštruktúra v obciach je predpoklad vyššej návštevnosti regiónu.  

2. Podpora podnikania 

Podpora podnikania a tvorba pracovných miest je v stratégii zadefinovaná v opatreniach č. 3: 

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a Opatrenie č. 4: Podpora na 

investície do nových a existujúcich podnikov . Implementáciou uvedených opatrení sa zlepší 

postavenie podnikateľov na pôde, ktorý realizáciou investícií dosiahnu  vyššiu pridanú 

hodnotu svojej produkcie. Zlepšením ekonomických parametrov poľnohospodárskych 

podnikov sa zlepší i celková ekonomická situácia na území MAS.  Podľa analýzy územia 
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pracuje v poľnohospodárstve 12% obyvateľov v produktívnom veku, ktorým sa zlepšia 

životné podmienky a vyššie príjmy sa prispejú k ekonomickému rozvoju územia cez vyššiu 

spotrebu.   

Podporou mikro a malých podnikateľov sa naštartuje podnikateľské prostredie na území 

MAS, ktoré má v tomto veľké rezervy, ktoré vyplývajú i zo SWOT analýzy územia.  

3. Rozvoj komunitného života 

Rozvoj komunitného života má vplyv i na ekonomický rozvoj územia MAS. Podpora 

komunitných aktivít bude cez opatrenie č. 8: Investície na rozvoj sociálnych a komunitných 

služieb i cez opatrenie č 6: Investície do rozvoja základných miestnych služieb vrátane 

voľnočasových aktivít. Podporou komunitných aktivít, ktoré budú realizovať obce 

a občianske združenia na území obcí sa lepšia podmienky pre stretávanie sa ľudí, ktorí 

doposiaľ nemali priestor na svoje aktivity. I drobné aktivity športovcov, folkloristov a iných 

občianskych združení prispejú k zviditeľneniu územia a prilákajú do oblasti pôsobenia MAS 

obyvateľov z iných regiónov Prešovského kraja, iných regiónov Slovenska a vďaka blízkosti 

Poľskej republiky je tu potenciál privítať i návštevníkov zo zahraničia, ktorý svoje peniaze 

nechajú na území MAS a podporia tým jej ekonomický rozvoj.  

 

7.2. Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

Prínosy k cieľom PRV najmä v oblasti podpory konkurencieschopnosti   poľnohospodárstva, 

lesníctva a potravinárstva 

Stratégia CLLD preukázateľne svojimi prioritami a špecifickými cieľmi bude prispievať k 

cieľom PRV .  

Pokiaľ ide o PRV, priority stratégie CLLD priamo nadväzujú na strategické ciele PRV –  

Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora a Vyvážený územný rozvoj 

vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. 

Sekundárne potom aj k strategickému cieľu Udržateľný manažment prírodných zdrojov a 

prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.  

Zároveň prispievajú k napĺňaniu prioríty PRV č. 6: Podpora sociálneho začleňovania, 

zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach, a tiež k napĺňaniu 

prioríty PRV č. 2 a 3 (Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a 

konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a 

presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného 

obhospodarovania lesov a Podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania 

poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat 
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a riadenia rizík v poľnohospodársta) a sekundárne aj k priorite 5 Propagácia efektívneho 

využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene 

klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. 

Všetky špecifické ciele s opatreniami pre časť PRV prispievajú primárne k fokusovej oblasti 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

 

7.3. Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP prostredníctvom špecifických cieľov Prioritnej osi 5 

vzhľadom na vyváženosť, vecné a logické včlenenie týchto cieľov do štruktúry stratégie, príp. 

ich doplnkovosť a synergické pôsobenie.  

Pokiaľ ide o IROP, priority stratégie CLLD prispievajú ku globálnemu cieľu IROP: „prispieť 

k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom 

na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

regiónov, miest a obcí. Zároveň prispievajú k  

- rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a 

konkurencieschopnosť v danom území a 

- rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a 

subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych 

rozdielov prostredníctvom zabezpečenia efektívneho a udržateľného využitia vnútorných 

zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.  

Stratégia CLLD prispieva tiež k napĺňaniu vnútornej stratégie IROP, ktorou je rozvoj 

regionálnej konkurencieschopnosti, kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou 

podporou podnikania a tvorby pracovných miest. 

 

7.4. Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

 

7.4.1. Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú 

realizovať  

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý strategický 

dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho 

strategické ciele a priority rozvoja. Dokument predstavuje prostriedok na napĺňanie vízie pre 

ďalšie smerovanie rozvoja obce. 

V súčasnosti partnerské obce Pusté Pole, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Vislanka, 

Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská Voľa nad Popradom, Orlov, Plaveč, Hromoš, Šambron, 
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Plavnica majú svoje Programy rozvoja obcí  schválené. Tieto programy poskytnú komplexný 

pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na základe analýzy stanovujú 

strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti. Vypracovaním Programu rozvoja 

obcí  obce splnia jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp 

programovania. Cieľom spracovania programu  obce je teda poskytnúť komplexný pohľad na 

súčasný stav a perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a 

stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku. 

Stratégia CLLD pomáha napĺňať strategické dokumenty v jednotlivých prioritných oblastiach, 

ktoré sú záväzné a s odporúčajúcim charakterom na európskej, národnej či krajskej úrovni. Na 

miestnej úrovni sa stratégia CLLD snaží o naplnenie podobných cieľov ako kľúčový 

Strategický dokument EU pre inteligentný a udržateľný rast Európa 2020. Možnosti 

predkladanej Stratégie CLLD vymedzujú programové rámce, ktoré umožnia implementáciu 

jednotlivých opatrení – Integrovaný regionálny operačný program a Program rozvoja vidieka.  

Z priorít Európy 2020 úspešná implementácia stratégie CLLD napomôže inteligentnému rastu 

podporou inovatívnych projektov ako aj možnosťami podpory predškolského a školského 

vzdelávania so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávacej sústavy, pričom z nej budú 

vychádzať absolventi, ktorí budú na trhu práce konkurencieschopní. Udržateľný rast zaistí 

vzájomná synergia miestnych aktérov, podpora krátkych dodávateľských reťazcov, 

zlepšovanie efektivity technickej infraštruktúry obcí, podpora miestnych spracovateľov, 

zvyšovanie biodiverzity okolo i vnútri sídiel, podpora hromadnej a nemotorovej miestnej 

dopravy ale aj ekologická osveta a výchova. Rozvoj územia sa nezaobíde bez podpory 

zraniteľných skupín, ohrozených sociálnou exklúziou (seniori, mladé rodiny s deťmi, 

telesne/zdravotne postihnutí), bez územnej súdržnosti a bez množstva aktívne fungujúcich 

spolkov. 

V procese zostavovania stratégie sa vychádzalo aj z „Analýzy rozvojového potenciálu 

regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v 

Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020“. Predmetom dokumentu je analýza rozvojového 

potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov, ako predpokladu pre smerovanie podpory 

z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do riešenia špecifických problémov 

regiónov a funkčných mestských oblastí s efektívnym využitím vnútorného potenciálu 

územia, vrátane pohraničných území SR.  

Jednou z priorít stratégie CLLD je aj  podpora medziregionálnej spolupráce, ktorá bola 

doteraz realizovaná prostredníctvom projektov cezhraničnej spolupráce jednotlivých obcí. 

Počas výjazdového rokovania v Poľskej republike 30.10.2015 spoznali členovia MAS 



 

155 
 

možnosti rozvíjať spoluprácu a vytvárať partnerstvá.  Strategický dokument, z ktorého bude 

vychádzať, je „Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020“. Základná logika 

Programu vychádza z poznania, že programy cezhraničnej spolupráce majú potenciál 

ovplyvniť sociálny, ekonomický a územný rozvoj prihraničných oblastí. Prínos cezhraničnej 

spolupráce však nespočíva v štatisticky významnom ovplyvňovaní sociálno-ekonomického 

vývoja na makro úrovni, ale predovšetkým v pozitívnej zmene na úrovni obyvateľov a skupín 

obyvateľov. Investície do cezhraničnej spolupráce sa primárne prejavia na kvalite života 

obyvateľov a fungovaní verejných a súkromných inštitúcií pôsobiacich v danom území. 

Stratégia postavená na mobilizácii endogénnych faktorov rozvoja kladie do popredia 

efektívne využívanie daností a silných stránok pri zohľadnení charakteristík cezhraničného 

regiónu ako sú geografická poloha, dostupnosť a vybavenosť územia, prírodno-kultúrne 

danosti, sídelná štruktúra, sociálno-ekonomický vývoj a administratívne usporiadanie. 

Navyše, odstraňovanie prekážok spolupráce medzi  komunitami, organizáciami a obyvateľmi 

na oboch stranách hranice dokáže zvýšiť kvalitu a rozsah prínosov podporovaných 

cezhraničných aktivít pre cieľové skupiny. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 

2014 – 2020 je v pripomienkovom konaní. Pri príprave stratégie CLLD sme mali možnosť 

pracovať s materiálom, ktorý je v pripomienkovom konaní.  

V rámci prípravy stratégie sme využívali i dokument  Stratégia rozvoja cestovného ruchu 

v obci Čirč a Ľubotín, ktorého príprava bola financovaná z Regionálneho operačného 

programu.  

7.4.2. Synergie a komplementarity  

Stratégia CLLD je v súlade s Programami rozvoja obcí, ktoré sú členmi MAS. Stratégia 

dopĺňa programové materiály obcí a rozširuje ich na regionálnu úroveň. V prípade 

strategického dokumentu na úrovni kraja sme nadväzovali na pracovný materiál, ktorý je 

v pripomienkovom konaní. Stratégia CLLD nie je v priamom rozpore s inými stratégiami 

v území.  

Plánované aktivity obcí, ktoré sú zadefinované v ich strategických dokumentoch sme 

zapracovali do opatrení v rámci stratégie CLLD. Tieto dokumenty sa vzájomne dopĺňajú a po 

implementovaní stratégie CLLD a implementácii investičných aktivít uvedených 

v strategických dokumentoch obcí sa podarí dosiahnuť Víziu MAS : 

 „Územie MAS je miestom, ktoré svojím jedinečným imidžom láka turistov a ponúka im 

kvalitné služby. Je to miesto, kde vznikajú nové pracovné miesta a darí sa podnikaniu. Svojim 
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obyvateľom poskytuje environmentálne čistý a bezpečný priestor pre prácu, kvalitné bývanie 

a trávenie voľného času.“ 

Prepojenie opatrení PRV: 6.4, 19 a 7 je veľmi úzke, pričom vytvára predpoklady pre 

dosahovanie značných synergických efektov. Osobitnú úlohu tu zohráva najmä opatrenie 

PRV: 19 – LEADER. Miestny podnikateľ, ktorému obec vytvorí lepšie podmienky pre rozvoj 

podnikateľských aktivít (napr. zlepšením dostupnosti územia, novými službami a pod.) a 

zároveň sú oba subjekty členmi verejno-súkromného partnerstva uplatňujúceho princípy 

LEADERa, na seba viažu ďalšie subjekty a rozvojové aktivity, čím sa naplno prejavuje 

synergia opatrení.  

Vzájomnú previazanosť môžeme nájsť medzi jednotlivými prioritami a opatreniami 

stratégie CLLD, komplexný prístup k rozvoju územia MAS bude možné uplatniť 

prostredníctvom vzájomnej spolupráce a pomocou aktívnych subjektov územnej pôsobnosti. 

Všetky plánované opatrenia majú logický presah do viacerých oblastí podpory a napomôžu k 

dielčiemu riešeniu jasne identifikovaných problémov. Vždy bude potrebné vychádzať z toho, 

že jednotlivé projektové zámery tvoria vzájomne synergické časti ucelenej stratégie. Úspešná 

realizácie projektov v rámci napĺňania stratégie napomáha najmä splneniu cieľa, ktorým je 

zlepšenie kvality života obyvateľov územia MAS „Horný Šariš – Minčol“. 

 

7.5. Popis multiplikačných efektov  

 

Výsledky a výstupy implementácie stratégie CLLD a jednotlivých projektov budú 

šírené miestnou akčnou skupinou, jej členmi, konečnými prijímateľmi, realizátormi stratégie 

a partnermi MAS v rámci regionálnej a tiež nadregionálnej spolupráce. Informácie 

o zrealizovaných projektoch budú pravidelne zverejňované na webovom sídle MAS, 

v propagačných materiáloch (brožúry, letáky, časopis a pod.), pričom úspešné projekty 

zahŕňajúce pridanú hodnotu budú zaradené medzi príklady dobrej praxe. Základné informácie 

o implementácii stratégie a činnostiach MAS budú poskytovať nielen jej zamestnanci na 

propagačných podujatiach, seminároch, workshopoch, informačných dňoch ale taktiež aj 

členovia MAS na vlastných podujatiach (obecné kultúrnospoločenské podujatia, športové 

aktivity občianskych združení, dni otvorených dverí podnikateľských subjektov a pod.). 

Výsledky implementácie stratégie CLLD budú popísané aj v Správe o implementácii stratégie 

CLLD. Do procesu šírenia výsledkov a výstupov implementácie stratégie CLLD 

a zrealizovaných projektov budú zapojené všetky záujmové skupiny združenia. Udržateľnosť 

výsledkov projektov podporí spolupráca zástupcov jednotlivých záujmových skupín na 
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komunitnej úrovni. Ich vzájomná spolupráca bude zárukou, že všetci zainteresovaní aktéri 

budú schopní trvalo udržiavať výstupy implementovanej stratégie CLLD. Multiplikačným 

efektom predkladanej stratégie budú aj vedomosti, skúsenosti a zručnosti získané v priebehu 

riešenia jednotlivých projektov v regióne MAS.  

Multiplikačný efekt stratégie bude spočívať v rozvoji socio-ekonomických činností. 

Implementácia stratégie CLLD prispeje k tvorbe pracovných miest, čím sa podporí 

ekonomický rast celého regiónu. Zapojením celej komunity do procesu implementácie 

stratégie sa aktívne naštartuje vzájomná spolupráca záujmových skupín. Zástupcovia 

záujmových skupín budú aktívne zainteresovaní do implementácie stratégie s cieľom šírenia 

jej výsledkov a výstupov. Jedným z cieľov stratégie bude udržanie  inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu pri dodržaní prístupu zdola nahor, čo znamená, že o rozvoji 

územia budú rozhodovať miestni aktéri z daného územia.  

SPÔSOB HODNOTENIA MULTIPLIKAČNÝCH EFEKTOV Multiplikačné efekty 

bude hodnotiť kancelária MAS prostredníctvom kontroly napĺňania povinných 

ukazovateľov na úrovni PRV a na úrovni IROP. Taktiež budú multiplikačné efekty 

hodnotené monitorovacím výborom počas prípravy správ o implementácii stratégie 

CLLD. Šírenie výsledkov a výstupov bude kontrolované prostredníctvom krátkych ankiet 

na internetovej stránke MAS. V prípade, že sa verejnosť bude zapájať do odpovedí, získa 

kancelária spätnú väzbu a bude môcť doplniť prípadne vylepšiť šírenie výstupov 

implementácie stratégie CLLD. Najdôležitejším multiplikačným efektom stratégie CLLD 

je vytvorenie pracovných miest. Končené hodnoty budú uvedené v monitorovacích 

správach konečných prijímateľov, pričom doklady súvisiace s obsadením pracovných 

miest budú súčasťou žiadostí o platbu. Správnosť a relevantnosť údajov bude kontrolovať 

monitorovací výbor pri kontrole projektov v teréne, ktorý v prípade nejasností alebo 

nezrovnalostí vyzve konečného prijímateľa na opravu nedostatkov. V závere procesu 

hodnotenia žiadosti o platbu  budú kontrolu na mieste vykonávať príslušní zamestnanci 

PPA resp. RO pre IROP. Z vyššie uvedeného vyplýva, že multiplikačné efekty stratégie 

bude dostatočne kontrolované.   

 

8. Zoznam povinných príloh stratégie CLLD 

• Príloha č. 1 k stratégii CLLD: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS  

• Príloha č. 2 k stratégii CLLD: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia 

pôsobnosti MAS  

• Príloha č. 3 k stratégii CLLD: Mapa územia MAS  
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• Príloha č.4 k stratégii CLLD: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)48 

• Príloha č. 5 k stratégii CLLD: Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania 

partnerstva.  

• Príloha č. 5.1 k stratégii CLLD: Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie 

CLLD (informačné aktivity).  

• Príloha č. 6 k stratégii CLLD: Zoznam zdrojov (analýzy) a vstupných dokumentov 

• Príloha č. 7 k stratégii CLLD: Organizačná štruktúra MAS 

• Príloha č.8 k stratégii CLLD: predkladá sa príloha č.1 k metodickému pokynu na 

spracovanie stratégie:  Personálna matica MAS CLLD   

 

 
48 Žiadateľ predloží jeden kompletný zoznam členov MAS podľa sektorov - (verejný,  podnikateľský, občiansky sektor).   


