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1. Hlavná činnosť MAS HŠM 
 

 

 

MAS HŠM združuje záujmové skupiny na území, ktoré je ohraničené katastrálnymi 

územiami členských obcí. Cieľom združenia je pôsobiť v nasledovných oblastiach: 

➢ dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja územia MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

na základe využitia miestnych zdrojov a partnerského postupu, 

➢ rozvoj Združenia MAS „Horný Šariš - Minčol“ vo všetkých oblastiach hospodárskeho, 

sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života a u všetkých 

ekonomických a sociálnych skupín jeho obyvateľstva, s cieľom všestranného rozvoja 

územia, zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov, na 

základe dokonalej znalosti regiónu, jeho potrieb, podmienok a potenciálu, 

➢ zabezpečenie spolupráce medzi subjektmi Združenia MAS „Horný Šariš - Minčol“ so 

samosprávou, štátnou správou, tretím sektorom, záujmovými skupinami a 

podnikateľským sektorom prostredníctvom budovania verejno-súkromného partnerstva 

v zmysle princípov prístupu LEADER. 

    

Konkrétnymi cieľmi činnosti Združenia sú: 

➢ vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a 

činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné 

a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS, 

➢ podpora efektívneho a dlhodobo udržateľného využitia potenciálu územia 

prospievajúceho k skvalitňovaniu života na vidieku, propagácia, rozvoj vidieka a 

vidieckych činností medzi obyvateľmi, 

➢ presadzovať a rozvíjať miestnu spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja územia, rozvíjať 

spoluprácu aj na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

➢ podpora vzdelávania s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov na území 

Združenia MAS „Horný Šariš – Minčol”, 
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➢ zvýšenie a rozvoj pracovných príležitostí, 

➢ zachovanie, podpora a rozvoj prírodných hodnôt, kultúrnych a spoločenských hodnôt 

a tradícií na území Združenia MAS „Horný Šariš - Minčol“, 

➢ podpora a rozvoj športových aktivít pre deti, mládež a ostatných občanov na území 

Združenia MAS „Horný Šariš - Minčol“, 

➢ podpora podnikania a služieb, 

➢ rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry a dopravy, 

➢ rozvoj a podpora služieb cestovného ruchu, 

➢ podpora poľnohospodárskych aktivít a činností, 

➢ propagácia, marketingové činnosti a prezentácia Združenia MAS „Horný Šariš – 

Minčol“, 

➢ zlepšenie stavu, ochrany a tvorby životného a obytného prostredia a iné. 

           

        Za účelom dosiahnutia cieľov bude Združenie realizovať nasledovné činnosti: 

➢ spolupráca na príprave, implementácií, monitorovaní, hodnotení a aktualizácii stratégie 

CLLD Združenia MAS „Horný Šariš - Minčol“, 

➢ príprava a realizácia projektov spolupráce založených na princípoch prístupu LEADER 

s partnerskými regiónmi na Slovensku a v zahraničí, 

➢ realizácia programov a projektov, ktoré podporujú rozvoj územia Združenia MAS 

„Horný Šariš – Minčol“' prostredníctvom národných programov a fondov EÚ, získanie 

finančnej podpory na realizáciu stratégie CLLD a zámerov Združenia, 

➢ informačná a vzdelávacia činnosť (organizovanie školení, workshopov, stretnutí, 

tréningov, seminárov, výstav, kultúrnych podujatí a pod.), poradenská, konzultačná, 

projektová, propagačná, publikačná a edičná činnosť, zriadenie Kancelárie v záujme 

spravovania prostriedkov a majetku Združenia, manažovania činnosti Združenia a 

realizácie úloh Združenia, 

➢ spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských 

iniciatív, spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou, spolupráca s  
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externými inštitúciami, 

➢ vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev a iné činnosti 

smerujúce k rozvoju a obnove územia, 

➢ vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania  a 

objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov,  

čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí 

nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním, 

➢ spolupráca s RO pre PRV, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA 

ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním 

realizácie nástroja CLLD. 

 

Medzi ďalšie úlohy MAS patrí: 

➢ plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, 

➢ administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov 

(archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej 

oblasti/časti stratégie a územia a pod., 

➢ publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD, 

➢ sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku. 

 

K napĺňaniu cieľov je Združenie otvorené spolupráci so subjektmi mimo definovaného 

územia a môže vstupovať do vyšších alebo podobných združení v tuzemsku a v zahraničí za 

účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb. 
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2.  Členská základňa MAS HŠM 
 

P. č. Názov subjektu Zástupca subjektu pre MAS 

1. Obec Čirč Michal Didik 

2. Obec Ďurková Ivana Opinová 

3. Obec Hromoš Bc. Maroš Kočiš 

4. Obec Kyjov Milan Dirga 

5. Obec Ľubotín Ing. Jozef Havrila 

6. Obec Obručné Danka Uhrinková 

7. Obec Orlov JUDr. Peter Timočko 

8. Obec Plaveč Mgr. Peter Šlosár 

9. Obec Plavnica Rastislav Grich 

10. Obec Pusté Pole Ondrej Andraščík 

11. Obec Ruská Voľa nad Popradom Miroslav Tomčo 

12. Obec Šambron Ing. Štefan Petrus 

13. Obec Šarišské Jastrabie PaedDr. Ľubomír Rešetár 

14. Obec Vislanka Ing. Michal Struk 

15. ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV," s. r. 

o. 

Ing. Milan Semančík 

16. Roľnícke družstvo v Plavnici Ing. Ľubomír Hnat 

17. AGROKARPATY, s. r. o. Plavnica Peter Vančo 

18. SPOLAGRO, s. r. o. Ing. Milan Murcko 

19. AGROČIRČ, a. s. Ing. Vladimír Šomjak 

20. Futbalový klub Družstevník Plavnica Ján Solecký 

21. Telovýchovná jednota Poľnohospodár Plaveč Radoslav Pekár-Hudák 

22. Telovýchovná jednota SOKOL ĽUBOTÍN Milan Štefaňák 

23. TJ DRUŹSTEVNÍK ČIRČ Ján Vataščák  

24. TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie Michal Sakala 

25. TJ Poľnohospodár Minčol Kyjov Mgr. Milan Hric 

26. TJ Orpann ZZ Orlov Miroslav Drobňák 

27. DŽATKY PRE VŠETKO (Plaveč) Mgr. Lenka Falateková 

28. Folklórny súbor KALINA (Plaveč) Dominik Lorek 

29. Folklórny súbor Plavčanka (Plaveč) František Šalamon 

30. FS Čirčanka Mgr. Anna Koscelníková 

31. Slovenský Rybársky Zväz Miestna Organizácia 

ORLOV 
PaedDr. Ladislav Polák 

32. Občianske združenie Ľubotín Ing. Vladimír Helemik 
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3.  Orgány MAS HŠM 
 

a) Valné zhromaždenie (najvyšší orgán) 

 

       VZ MAS HŠM tvoria všetci členovia Združenia 

 

b) Rada (výkonný orgán) 

 

 

P. č. 

 

Názov subjektu 
 

Zástupca subjektu pre MAS 

1. Obec Ľubotín Ing. Jozef Havrila 

 

2. Obec Šarišské Jastrabie 

 

PaedDr. Ľubomír Rešetár 

 

3. Obec Plavnica 

 

Rastislav Grich 

 

4. Obec Šambron 

 

Ing. Štefan Petrus  

 

5. ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV," s. r. o. 

 

Ing. Milan Semančík 

 

6. Roľnícke družstvo v Plavnici 

 

Ing. Ľubomír Hnat 

 

7. TJ Poľnohospodár Minčol Kyjov 

 

Mgr. Milan Hric 

 

8. DŽATKY PRE VŠETKO 

 

Mgr. Lenka Falateková 

 

9. SPOLAGRO, s. r. o. 

 

Ing. Milan Murcko 
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c) Štatutárny orgán – predseda, podpredseda 

 

 

P. č. 

 

Pozícia 

 

Zvolený člen 

1. Predseda Ing. Milan Semančík 

2. Podpredseda Ing. Jozef Havrila 

 

 

 

d) Kontrolná komisia 

 

 

P. č. 

 

Názov subjektu 

 

Zástupca subjektu pre MAS 

1. Obec Plaveč Ing. Štefan Murcko 

2. Agročirč, a.s.. Ing. Vladimír Šomjak 

3. TJ Šarišské Jastrabie Michal Sakala 

 

 

e) Výberová komisia, 

 

- bude menovaná pred vyhlásením výzvy v rámci implementácie CLLD 

 

 

f) Monitorovací výbor. 

 

- bude menovaná pred vyhlásením výzvy v rámci implementácie CLLD 
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4.  Prehľad aktivít v roku 2018 
 

 

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 

 

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného 

komunitou 

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania 

a inovácii 

 

Aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD 
  

 
Chod miestnej akčnej skupiny (MAS) 

 

Každodenný chod kancelárie MAS zabezpečovali v roku 2018 dve pracovníčky MAS: 

Ing. Klaudia Gregová, manažérka MAS 

Ing. Klaudia Andraščíková, administratívna pracovníčka MAS 

 

Chod MAS v roku 2018 zahŕňal predovšetkým: 

➢ prevádzku Kancelárie MAS v Ľubotíne 

➢ organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov MAS 

➢ spravovanie financií určených na chod MAS 

➢ úpravu stratégie miestneho rozvoja 

➢ aktualizácia stanov Združenia 

➢ organizovanie vzdelávacích a informačných aktivít 

➢ propagáciu a informovanosť o aktivitách a území MAS 

➢ účasť na aktivitách VÚC 

➢ spoluprácu s členmi a dobrovoľníkmi MAS, s partnerskými MAS a ďalšími 

inštitúciami na regionálnej a národnej úrovni
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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

2014 – 2020 
 

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

 

Číslo výzvy: 27/PRV/2018 

 

opatrenie:  19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

 

podopatrenie:  19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

 

MAS „Horný Šariš – Minčol“ uskutočnila nasledovné aktivity v rámci animácií:  

 

1. zabezpečenie informačných a propagačných materiálov akými sú napríklad - nákup 

reklamných bannerov a vizitiek  

 

2. zabezpečenie webového sídla  

 

3. účasť na propagačných a kultúrnych podujatiach v regióne aj v jeho okolí 

 

Pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojené 

práce zamerané na posilnenie miestneho partnerstva a aktivizáciu územia propagovala MAS 

“Horný Šariš – Minčol” svoju činnosť, poskytovala informácie návštevníkom podujatia a 

upovedomila verejnosť o ďalších aktivitách MAS na týchto podujatiach:  

 

4.7.2018 – MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť na kultúrnom podujatí 

“Čirčanske lito”. Na tomto podujatí účinkovali miestne hudobné skupiny: Juno, Rolland, 

Medium, Rolls a FS Čirčanka. Hosťom večera bola úsmevno-zábavná skupina Traky. Pre deti 

boli pripravené rôzne súťaže.  

 

8.7.2018 – V Šarišskom Jastrabí sa uskutočnil 38. ročník futbalového turnaja Jastrabčanov. 

Turnaja sa zúčastnili: • Jastrabie nad Topľou • Jastrabie pri Michalovciach • Trenčianske 

Jastrabie • Zemplínske Jastrabie • Šarišské Jastrabie  

 

22.7.2018 – Obec Vislanka a Ďurková spoločne zorganizovali Kultúrne leto, kde vystúpili 

DSS Vinok, Bratia Zamiškovci, Mužské trio z Čirča, Marianna Železná, Rusínske trio 

a skupina Traky. Večer bola disco zábava s trojicou Dj-ov a skupinou Samson. 

 

 29.7.2018 – Obec Ľubotín každoročne organizuje Kultúrne leto spojené s kampaňou “Na 

kolesách proti rakovine”. Podujatie sa začalo jazdou na bicykloch po obci a pokračovalo 

kultúrnym programom. Vystúpili deti zo ZŠ v Ľubotíne, rómska mládež z Ľubotína, FS z  
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Dubovice, FS Kalina z Plavča a hostia z Miasta i Gminy Muszyna. Vystúpili aj Mafia Corner, 

skupina Bravo, Galaxis a ľudová hudba Liptákovci.  

 

5.8.2018 – Festival Naše tradície naše bohatstvo v Plavči zorganizovala FS Plavčanka. 

Festival bol spojený so súťažou vo varení tradičných regionálnych jedál, ktorej sa zúčastnili 

družstvá z Poľska a Slovenska. Hodnotiaca komisia pozostávala z členov tímu Salaša u 

Franka zo Starej Ľubovne, ktorým predsedal samotný majiteľ salašu. Na prvom mieste sa 

umiestnilo družstvo FS Plavčanka, 2. miesto patrilo tímu “Kačmarky” a na 3. mieste skončil 

tím Lomniczane z Poľska. Po vyhlásení výsledkov súťaže vo varení, jednotlivé súbory 

predstavili svoje kroje. Potom pokračoval samotný kultúrny program, ktorý otvoril FS 

Plavčanka, pokračoval FS Vihorlat zo Sniny, Nawojowiacy z Nawojowej, FS Magura z 

Kežmarku, Lachy z Noweho Sazcu a FS Šarišan.  

 

12.8.2018 – MAS “Horný Šariš – Minčol” sa zúčastnila aj podujatia “Letný deň rodiny”, 

ktoré zorganizovala obec Hromoš. Vystúpili FS Kalina z Plavča a ĽS Žoldákovci z 

Kolačkova. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže. Pri niektorých bola nutná aj účasť rodičov. 

Súťaže boli vyhodnocované vo viacerých kategóriách a výhry boli odovzdané deťom. Súťaže 

zorganizovalo Detské interiérové ihrisko PLAJKO.  

 

19.8.2018 – Folklórne slávnosti v obci Čirč sa začali slávnostnou ďakovnou liturgiou v 

Gréckokatolíckom chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Počas kultúrneho programu 

sa predstavili DFS a FS Čirčanka, Mužské trio z Čirča, FS Raslavičan, FS  Miľpošanka, Trio 

Stoličnoho dzyfky z Veľkého Lipníka a hudobná skupina Ščamba. Večer bola tanečná 

zábava.  

 

26.8.2018 – v priestoroch polyfunkčného domu v Ľubotíne sa uskutočnil festival duchovnej 

piesne Magnificat, ktorý zorganizoval obecný úrad v spolupráci s farským úradom. Farníkom 

i návštevníkom obce sa predstavili títo účinkujúci: Zmiešaný spevácky zbor Ave Mária z 

Ľubotína, Ženská spevácka skupina Jastrabčanka zo Šarišského Jastrabia, Folklórna skupina 

Kečera z Jakuban, Vokálno – inštrumentálna skupina G.O.D.’s a Kapela F6.  

 

13.10.2018 – MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť na kultúrnom podujatí 

Deň ľudových tradícií obce Orlov. Na podujatí vystúpili deti z Materskej a Základnej školy z 

Orlova, pani Anna Servická, folklórny súbor Virlivčanka a folklórny súbor Slavkovianka.  

 

14.10.2018 – Úcta k starším – obec Kyjov si v mesiaci október uctila starších obyvateľov 

obce. Na podujatí vystúpili deti z materskej a základnej školy.  

 

23.2.2019 - MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť na Zabíjačkových 

hodoch spojených s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Hostia mohli ochutnať klobásky,  

jaternice, tlačenku, zabíjačkovú polievku ale aj sladké šišky. O príjemnú atmosféru sa 

postarala Ľudová hudba Pastrnoci z Novej Ľubovne. 
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V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na financovanie implementácie stratégie CLLD 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 

 

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného 

komunitou 

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania 

a inovácii 

 

Aktivita: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev 

 

Špecifický cieľ: 5.1.2. - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

 

Aktivita: Rozvoj základnej infraštruktúry  
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Riadna činnosť MAS HŠM 

Počas celého roka 2018 bola vykonávaná riadna činnosť MAS HŠM v 

súvislosti s regionálnym rozvojom a implementáciou stratégie rozvoja územia: 
 

 

Prehľad činnosti v oblasti podpory regionálneho rozvoja: 

Splnenie 

činnosti 
 

áno/nie: 

a) zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho 

rozvoja, poskytovania  finančných  prostriedkov  z  fondov  Európskej  únie 

a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja, 

 
áno 

b) zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu za účelom 

prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a rozvojových 

dokumentov, 

 
áno 

c) podpora  rozvojových  aktivít  na  území  realizácie  projektu  súvisiacich 

s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3 zákona, 

 

áno 

d) organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích 

aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov, 

 

áno 

e) vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi 

v oblasti regionálneho rozvoja, 

 

áno 

f) uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo 

viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce, 

 
áno 

g) príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu, 

 

áno 

h) plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na 

projekt 

 

áno 
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5) Účtovná uzávierka za rok 2018 
 

- Tvorí samostatnú prílohu výročnej správy 

 

 

 

 

 

 

 
V Ľubotíne 

Dňa 29.3.2019 
 

 

              Ing. Milan Semančík 

             Predseda MAS „Horný Šariš –Minčol“ 


