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ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
aktualizované Dodatkom č.1 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader zo dňa 20.10.2008,
ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader

KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ)

1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)
Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
Miestna akčná skupina MALOHONT
Sídlo:
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov dňa:
13.03.2007
IČO:
45 016 585
DIČ:
2022469240
Adresa banky:
Slovenská sporiteľňa a.s. Rimavská Sobota
Číslo účtu:
0382052403/0900
IBAN:
SK09 0900 0000 0003 8205 2403
SWIFT:
GIBASKBX
Verzia a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom bola
vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: verzia 1.1 zo dňa 20.10.2008
Verzia/číslo dodatku a dátum Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle ktorej bola vypracovaná
Integrovaná stratégia rozvoja územia: verzia č.1 platná od 01.02.2008 upravená 28.11.2008
Meno a priezvisko

Telefón

Miloš Očenáš
S. Kollára 93, Čerenčany
979 01 Rimavská Sobota
Sama Vozára 154
980 52 Hrachovo
obec.cerencany@stonline.sk
047/5811 807

Fax
Mobil

047/5811 807
0907 857861

Adresa trvalého bydliska
Štatutárny
zástupca

Adresa pre doručovanie
(ak sa líši od trvalého bydliska)
Email kontakt

1.2 Základné údaje o území
Počet obyvateľov1
Rozloha
Hustota obyvateľstva
Počet obcí
Z toho mestá (vymenovať)
Počet obyvateľov najväčšej obce
Administratívne zaradenie – okres/y
Administratívne zaradenie – kraj/e

26 008
656 km 2
39,65 obyv./km 2
39
Hnúšťa
7 471
Rimavská Sobota, Poltár
Banskobystrický
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9
Počet obcí zaradených do pólov rastu
30
Počet obcí nezaradených do pólov rastu
% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo 16,6 % obyvateľov okresu Rimavská
vidieckych obciach na úrovni okresu
Sobota žijúcich vo vidieckych
Poznámka: Pri žiadateľovi pokrývajúcom územie 2 a viac obciach na území žiadateľa
okresov sa berie do úvahy údaj za okres s najväčšou (71,3 % obyvateľov žijúcich vo
rozlohou územia verejno-súkromného partnerstva (MAS).
vidieckych obciach územia)

1.3 Budovanie partnerstva
1.3.1 Vznik, história a skúsenosti
•

Vytvorenie verejno – súkromného partnerstva

Miestna akčná skupina MALOHONT je občianske združenie, ktoré funguje na
princípoch verejno – súkromného partnerstva. Je výsledkom dlhodobej a systematickej práce
na území 3 susediacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec – Kokavsko a Teplý Vrch:
1999 – 2001 - založenie jednotlivých mikroregiónov, ktorých členmi sú aj podnikateľské
subjekty a mimovládne organizácie
2001 – 2003 - aktivizácia a informovanie občanov, vyhľadávanie lídrov
- vzdelávanie občanov a inštitúcií, budovanie miestnych kapacít
2004 – 2008 - zriadenie kancelárií a menovanie manažérov jednotlivých mikroregiónov
- príprava stratégií rozvoja mikroregiónov a realizácia spoločných projektov na
území jednotlivých mikroregiónov
Neformálna spolupráca 3 mikroregiónov začala v roku 2002, odkedy okrem uvedených
individuálnych aktivít pracovali zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru na
postupnom budovaní partnerstva, ktoré bolo oficiálne založené v roku 2007:
2002 – 2008 - spoločné kultúrno – spoločenské podujatia 3 mikroregiónov
- spoločná prezentácia 3 mikroregiónov na výstavách a podujatiach
2004 – 2005 - spoločné plánovanie rozvoja 2 (z 3) mikroregiónov, budovanie miestnych
kapacít, prvé návrhy vytvorenia jednej MAS na území 3 mikroregiónov
2006
- založenie pracovnej skupiny Malohont zo zástupcov všetkých sektorov z 3
mikroregiónov, príprava inštitucionalizácie partnerstva
2007
- založenie partnerstva (občianskeho združenia), spoločná príprava na Leader
2007 – 2008 - aktivizácia a informovanie občanov a miestnych subjektov, budovanie
miestnych programovacích aj implementačných kapacít, príprava stratégie
Spojením 3 susediacich mikroregiónov vzniklo súvislé vidiecke územie, z ktorého
prevažná časť patrila v 13. – 18. storočí do historického regiónu Malohont a neskôr v 20.
storočí do bývalého okresu Hnúšťa (severná časť dnešného okresu Rimavská Sobota).
Hospodársky rozvoj v minulosti, existujúce dopravné prepojenie a dostatočná obslužnosť tejto
časti okresu sa stali základom prirodzených sociálnych a ekonomických vzťahov medzi
obcami, podnikateľmi i občanmi územia, ktoré dnes patrí do pôsobnosti nášho partnerstva.
Vyváženosť výberu územia dopĺňajú aj geografické a prírodné podmienky – členité územie
v povodí rieky Rimava a jej prítokov s podmienkami pre rozvoj letnej i zimnej turistiky.
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Zapojenie verejnosti do procesu tvorby partnerstva

Partnerstvo Miestna akčná skupina MALOHONT bolo založené z iniciatívy starostov,
združení, aktívnych občanov a podnikateľov, ktorí sa už niekoľko rokov predtým podieľali na
činnosti a aktivitách mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý Vrch.
Táto iniciatíva vychádzala „zdola“ najmä vďaka tomu, že vo všetkých troch mikroregiónoch
sa od ich založenia kládol dôraz na zapájanie miestnych ľudí a subjektov do plánovania,
prípravy i realizácie rozvojových aktivít v mikroregiónoch.
Zástupcovia jednotlivých sektorov a široká verejnosť boli zapájané do celého procesu
budovania a tvorby partnerstva, rovnako aj do celého procesu prípravy stratégie rozvoja
územia. Všetky výstupy a skúsenosti partnerstva sú výsledkom tímovej práce, ktorá prispela
k vytvoreniu tzv. „osobného vlastníctva“ k stratégii a k záujmu miestnych aktérov podieľať sa
na jej realizácii. Dôkazom úspešnosti tohto prístupu je fungujúce verejno – súkromné
partnerstvo, ktoré okrem spracovania stratégie rozvoja územia, dokáže už v súčasnosti
zmobilizovať ľudské zdroje a združiť finančné prostriedky pre realizáciu spoločných
projektov v regióne.
Zapájanie verejnosti do procesu tvorby partnerstva a stratégie rozvoja územia
prebiehalo v troch, na seba nadväzujúcich, etapách:
1. budovanie kapacít a manažmentu jednotlivých mikroregiónov
2. spoločné budovanie kapacít dvoch (z 3) mikroregiónov
3. budovanie kapacít a manažmentu verejno – súkromného partnerstva
1. Budovanie kapacít a manažmentu jednotlivých mikroregiónov (1999 – 2003)
V prvej etape prebiehala v jednotlivých mikroregiónoch postupne od ich založenia (v rokoch
1999 – 2001) intenzívna aktivizácia občanov. Spočívala najmä v šírení myšlienky spolupráce,
odbornej príprave miestnych aktivistov a v podpore občianskych iniciatív, pričom v každom
mikroregióne boli v rôznom rozsahu použité rôzne metódy informovania a zapájania občanov:
- účasť externých odborníkov na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev
- verejné zhromaždenia za účasti občanov, predstaviteľov obcí a ďalších sektorov
- systematická pracovné stretnutia vedené externými odborníkmi zamerané na tvorbu
vízie, prezentáciu nápadov a strategické plánovanie
- založenie mikroregiónov a komunikácia medzi obcami, občanmi i podnikateľmi
- distribúcia informačných materiálov a práca s médiami
- tréningy a rozvoj zručností aktivistov a starostov obcí v oblasti strategického
plánovania, prípravy malých projektov a prehľadu o predvstupových možnostiach
- založenie viacerých občianskych združení
- realizácia prvých spoločných podujatí
Celý proces aktivizácie riadili externí odborníci, ktorí zohrali významnú úlohu aj pri
identifikácii a zapájaní miestnych lídrov z radov občanov. Výsledkom budovania týchto
kapacít boli silne motivovaní lídri, ktorí ostali v jednotlivých mikroregiónoch pôsobiť ako
dobrovoľníci a neskôr od rokov 2004 – 2005 ako platení manažéri. Práve títo ľudia sa stali
od začiatku prirodzenými lídrami, ktorí aktivizovali okolo seba ďalších ľudí a založili
mimovládne organizácie, ktoré dodnes pomáhajú mikroregiónom. Vďaka bohatým
skúsenostiam si získali dôveru aj súčasného partnerstva, ktorého proces prípravy na
prístup Leader riadili od začiatku.
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Zapojenie verejnosti a zástupcov všetkých sektoru v začiatkoch budovania
mikroregionálnych partnerstiev sa najvýraznejšie prejavili v Mikroregióne Rimava
a Rimavica. Ten sa vďaka tomu stal v roku 2002 jedným z dvoch pilotných mikroregiónov
v Banskobystrickom kraji na testovanie spoločnej plánovacej metodológie v rámci projektu
Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku. Za aktívnej účasti zástupcov samospráv,
podnikateľov, mimovládnych organizácií a občanov bol spracovaný program rozvoja
mikroregiónu, ktorý bol následne implementovaný cez podporu projektov zo
zárodkového fondu na mikroregionálnej úrovni. Z 24 žiadostí o grant, bolo podporených
14 projektov, z čoho 6 projektov bolo obcí, 6 projektov združení a neformálnych skupín
občanov a 2 projekty podnikateľov.
Projekt poskytol zástupcom mikroregiónov jedinečnú možnosť vyskúšať si proces od
plánovania na miestnej úrovni, prípravy projektov až po ich realizáciu a monitoring.
Skúsenosti a výstupy z tohto projektu boli dôležitým zdrojom informácií pri rozvoji
spolupráce mikroregiónov a neskôr aj pri ich spoločnej príprave na prístup Leader.
2. Spoločné budovanie kapacít dvoch (z 3) mikroregiónov (2004 – 2005)
V druhej etape sa spolupráca na úrovni mikroregiónov posilnila o vzájomnú spoluprácu
mikroregiónov Rimava a Rimavica a Teplý Vrch, a to najmä realizáciou spoločného projektu
v rámci Technickej pomoci SAPARD v rokoch 2004 - 2005.
Miestne skupiny zložené z predstaviteľov samospráv, podnikateľského a občianskeho
sektoru sa učili programovať a plánovať integrovaný rozvoj vidieka a zároveň sa
v spolupráci s vonkajšími expertmi pripravovali na využívanie štrukturálnej podpory a
podpory financovania stratégií rozvoja územia cez prístup Leader.
Na zapájanie verejnosti a zástupcov jednotlivých sektorov do rozvojových procesov na
území dvoch mikroregiónov boli použité nasledovné metódy:
a) občiansky sektor individuálne:
- dotazníkový prieskum potrieb a názorov občanov na rozvoj obce a územia
(oslovených 2495 domácností, vyplnených 1453 dotazníkov, návratnosť 58 %)
- osobné stretnutia so spoločenskými a občianskymi organizáciami – mapovanie
potrieb, zámerov a informovanie o význame účasti v procese plánovania
(9 stretnutí, 74 zmapovaných občianskych organizácií)
- podpora občianskych iniciatív a aktivít - organizačne, propagáciou a spoluúčasťou
(11 podujatí miestneho a regionálneho charakteru, viac ako 1500 ľudí)
b) súkromný sektor individuálne:
- dotazníkový prieskum investičných zámerov miestnych podnikateľských subjektov
(48 vyplnených dotazníkov s investičnými zámermi)
- osobné stretnutia s podnikateľmi - mapovanie potrieb, zámerov a informovanie
o význame účasti v procese plánovania
(14 stretnutí, 14 zmapovaných podnikateľov – najväčších zamestnávateľov)
c) verený sektor individuálne:
- úvodný seminár k tvorbe stratégie rozvoja - prezentácia výstupov auditu zdrojov
územia, informovanie o význame spolupráci a účasti zástupcov všetkých sektorov
(107 účastníkov)
d) všetky sektory spoločne:
- informačné semináre - informovanie o význame účasti na plánovaní rozvoja územia
(2 semináre, 57 účastníkov)
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informačné dni počas spoločenských podujatí – prezentácia výstupov auditu zdrojov
(2 podujatia, 450 účastníkov)
- informačné vývesky na obecných tabuliach v každej obci – informovanie verejnosti
o vízii, SWOT analýze, problémoch a stanovených cieľoch
(4krát aktualizované v 29 obciach)
- bezplatný informačný občasník NOVINY do každej dediny – informovanie každej
domácnosti o výstupoch verejných pracovných stretnutí k príprave stratégii
(5 vydaní po 3 000 ks)
- verejné pracovné stretnutia k príprave stratégie rozvoja územia za účasti zástupcov
všetkých sektorov
(11 stretnutí, priemerne 30 účastníkov na každom stretnutí)
- informovanie verejnosti na web stránke, v regionálnych médiách a infomateriáloch
Na pravidelných pracovných stretnutiach k príprave stratégie začali miestni aktéri diskutovať,
naučili sa spájať individuálne postoje a formulovať ich do spoločných myšlienok o rozvoji
územia. Cez výmenu informácií, názorov a skúseností sa postupne budovala dôvera
v pracovných skupinách, čo bolo základom pre vytvorenie pracovnej skupiny a neskôr aj pre
založenie dnešného verejno – súkromného partnerstva.
Súčasťou budovania miestnych kapacít bolo zvyšovanie schopností a zručností
miestneho manažéra pod vedením metodičky celého procesu, Ing. Jely Tvrdoňovej
a vonkajšej expertky Ing. Eleny Jankovičovej. Miestna manažérka si aktívnou
spoluúčasťou na aktivizácii občanov, mapovaní miestnych zdrojov a príprave stratégie
osvojila technické i manažérske zručnosti potrebné ku komunikácii medzi partnermi, k
vedeniu stretnutí, k spracovaniu analýz, k rozvoju plánovania a riadenia stratégie.
Technickú pomoc SAPARD považujeme za najvýznamnejšiu skúsenosť pri tvorbe
partnerstva a plánovaní, na ktorej sme postavili aj proces prípravy Integrovanej
stratégie rozvoja územia.
3. budovanie kapacít a manažmentu partnerstva (2006 – 2008)
Tretia etapa tvorby partnerstva úzko nadväzuje na prechádzajúcu, nakoľko na posledných
verejných pracovných stretnutiach mikroregiónov Rimava a Rimavica a Teplý Vrch v roku
2005 prišli od účastníkov stretnutí prvé návrhy na rozšírenie územia i partnerstva o zástupcov
z mikroregiónu Sinec – Kokavsko, s ktorým mikroregióny už v tom čase spolupracovali,
najmä v oblasti propagácie regiónu.
Rozšírenie partnerstva i územia pôsobnosti si vyžadovalo aktualizáciu a doplnenie výstupov
predchádzajúcej spolupráce a spoločnú aktivizáciu občanov a miestnych subjektov, čo sa nám
podarilo zrealizovať v rokoch 2006 – 2008 najmä vďaka finančnej podpore
Banskobystrického samosprávneho kraja. V tejto etape proces budovania kapacít, tvorby
partnerstva i aktualizácie stratégie rozvoja územia riadili a odborne zastrešili miestne
manažérky mikroregiónov a miestni odborníci, ktorí sú od roku 2007 koordinovaní
manažmentom partnerstva. Na základe skúseností boli použité metódy, ktoré sa nám
v predchádzajúcom období najviac osvedčili:
a) občiansky sektor individuálne:
- osobné stretnutia so spoločenskými a občianskymi organizáciami v rozšírenom území
- mapovanie potrieb, zámerov a informovanie o význame účasti v procese plánovania
(3 stretnutia, 21 zmapovaných občianskych organizácií)
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b) súkromný sektor individuálne:
- osobné stretnutia s podnikateľmi v rozšírenom území - mapovanie potrieb, zámerov
a informovanie o význame účasti v procese plánovania
(3 stretnutia, 10 zmapovaných podnikateľov)
c) verený sektor individuálne:
- rokovania zástupcov mikroregiónov – rozhodnutie o spojení 3 mikroregiónov do 1
MAS, príprava plánu založenia partnerstva a aktualizácie stratégie
(1 rokovanie, 23 účastníkov)
- účasť manažérov a miestnych odborníkov na obecných zastupiteľstvách – prezentácia
založeného partnerstva, prístupu Leader a jeho významu pre rozvoj regiónu
(39 obecných zastupiteľstiev, 270 poslancov a občanov)
- účasť manažérov a miestnych odborníkov na obecných zastupiteľstvách –
oboznámenie s obsahom a financovaním Integrovanej stratégie rozvoja územia
(39 obecných zastupiteľstiev, 294 poslancov a občanov)
d) všetky sektory spoločne:
- stretnutie pracovnej skupiny na založenie partnerstva – určenie organizačnej štruktúry
partnerstva a Prípravného výboru
(1 stretnutie, 25 účastníkov)
- pracovné stretnutie Prípravného výboru – spracovanie návrhu stanov a zapracovanie
pripomienok
(2 stretnutia, 7 účastníkov)
- informačné semináre - prezentácia partnerstva, o prístupe Leader a príprave stratégie
(2 semináre, 73 účastníkov)
- zber projektových zámerov od miestnych subjektov na roky 2008 - 2015
(122 oslovených subjektov, návratnosť 66 %, spolu 295 zámerov, z toho 62 %
z verejného sektoru a 38 % zo súkromného sektoru vrátane občianskeho)
- verejné pracovné stretnutia k aktualizácii a dopracovaniu stratégie rozvoja územia za
účasti zástupcov všetkých sektorov
(6 stretnutí, priemerne 29 účastníkov na každom stretnutí)
- realizácia vlastného grantového programu MAS
(podaných 28 projektov, podporených 18 projektov)
- bezplatné informačné noviny INFOMAS – informovanie verejnosti o založenom
partnerstve, prístupe Leader, o príprave stratégie, o jej obsahu a financovaní
(2 vydania po 3 000 ks)
- informovanie verejnosti na web stránke, v regionálnych médiách a informačných
materiáloch
Okrem uvedených stretnutí a aktivít sa zástupcovia jednotlivých sektorov stretávali na
pravidelných zasadnutiach orgánov verejno – súkromného partnerstva.
Najdôležitejšími výstupmi tejto etapy budovania partnerstva je spracovaná Integrovaná
stratégia rozvoja územia, nadobudnuté skúsenosti a nové zručnosti manažmentu i členov
v MAS v oblasti prípravy stratégie a implementácie vlastného programu založeného na
princípoch prístupu Leader.
Príloha č. 7 - Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach
Príloha č. 14 - Prehľad o uskutočnených stretnutiach k spracovaniu Integrovanej
stratégie rozvoja územia
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Zastúpenie sektorov v členskej základni partnerstva

Zloženie členskej základne partnerstva (občianskeho združenia) je od jeho založenia
vyvážané sektorovo aj geograficky. V súčasnosti (k decembru 2008) má partnerstvo 42
členov, z toho:
40 % tvoria zástupcovia verejného sektoru (17 členov)
29 % tvoria zástupcovia súkromného sektoru (12 členov)
31 % tvoria zástupcovia občianskeho sektoru (13 členov)
Graf č. 1 – Zastúpenie jednotlivých sektorov v členskej základni partnerstva

súkromný
29%

verejný
40%

občiansky
31%

Rovnomerné rozloženie členskej základne v území partnerstva je zabezpečené
pomerným počtom zástupcov zo všetkých 3 mikroregiónov, ktoré sú zahrnuté do územia
pôsobnosti partnerstva.
Zo 42 členov:
40 % je z územia Mikroregiónu Rimava a Rimavica (17 členov)
31 % je z územia Mikroregiónu Teplý Vrch (13 členov)
29 % je z územia Mikroregiónu Sinec – Kokavsko (12 členov)
Geograficky a sektorovo vyvážené zloženie orgánov partnerstva je zakotvené aj
v interných vykonávacích predpisoch partnerstva.
Príloha č. 6 - Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS)

•

Skúsenosti partnerstva

Najvýznamnejšie skúsenosti, na ktorých staviame:
2002 Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku v Mikroregióne Rimava a Rimavica
(financované Ministerstvom pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie)
- vypracovanie rozvojovej stratégie zástupcami všetkých 3 sektorov
- podpora stratégie zo zárodkového fondu vo výške 1,6 mil. Sk
- výber a podpora 14 projektov miestnych subjektov v celkovej hodnote 4 mil. Sk
2004 Technická pomoc SAPARD – Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených
vidieckych oblastí (spolufinancované Európskym spoločenstvom, z programu
SAPARD cez Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
- spracovanie spoločnej rozvojovej stratégie 2 mikroregiónov Rimava a Rimavica a
Teplý Vrch
- príprava miestnych subjektov na čerpanie prostriedkov z programov financujúcich
rozvojovú stratégiu (prístup Leader)
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Po ukončení projektu Technická pomoc SAPARD v roku 2005 a v nasledujúcich rokoch
chýbali na Slovensku nástroje na podporu stratégií rozvoja a na prípravu miestnych subjektov
na jej implementáciu v území. Na základe podnetov „zdola“ poskytol v tomto období
významnú finančnú pomoc Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka tejto podpore sme
dokázali lepšie zmobilizovať miestne zdroje, rozšíriť skupinu aktívnych ľudí o ďalších členov
a združiť vlastné zdroje pre realizáciu rozvojových aktivít v regióne.
2006 Budovanie a príprava inštitucionalizácie miestnych akčných skupín
(spolufinancované Banskobystrickým samosprávnym krajom)
- šírenie myšlienok spolupráce a informácií o prístupe Leader
- príprava inštitucionalizácie verejno – súkromného partnerstva
2007 Príprava regiónu MALOHONT na prístup Leader pre rok 2007
(spolufinancované Banskobystrickým samosprávnym krajom)
- aktualizácia a doplnenie auditu zdrojov územia
- aktivizácia a informovanie občanov
- rozvoj spolupráce a činnosti orgánov registrovaného verejno – súkromného
partnerstva
2008 Príprava regiónu MALOHONT na prístup Leader pre rok 2008
(spolufinancované Banskobystrickým samosprávnym krajom)
- dopracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia
- informovanie a oboznamovanie verejnosti o jej obsahu a financovaní
2008 Realizácia Grantového programu Prebúdzanie MALOHONTU
(financované z vlastných zdrojov)
- príprava, administrácia, implementácia a monitoring grantového programu
- budovanie kapacít manažmentu, Výberovej komisie a Monitorovacieho výboru
- výber a podpora 18 projektov v hodnote 158 000 Sk
Cenným zdrojom informácií a poznatkov pri tvorbe partnerstva aj pri príprave stratégii boli
skúsenosti domácich i zahraničných partnerov, ktoré sme získali cez nadväzovanie spolupráce
so susednými partnerstvami a s miestnymi akčnými skupinami v zahraničí:
Slovenská republika:
2007 Medzinárodná konferencia Leader – zahraničné skúsenosti a proces prípravy
v Banskobystrickom kraji
- výmena skúseností a podpis trojstrannej zmluvy o partnerskej spolupráci s
občianskym združením Podpoľanie a Verejno – súkromné partnerstvo Muránska
Planina
Česká republika:
2007 Pracovné stretnutie MAS - Partnerství Moštěnka a MAS MALOHONT
- výmena skúseností a podpis zmluvy o partnerskej spolupráci
2008 Predloženie projektu spolupráce zameraného na rozvoj spolupráce a spoločnú
propagáciu regiónov
- predkladateľom projektu bola MAS - Partnerství Moštěnka v rámci OP LZZ 5.1
Medzinárodní spolupráce
Francúzsko:
2006 Konferencia Francúzska a MP SR – Prístup Leader: Skúsenosti z Francúzska,
príležitosť pre integrovaný rozvoj vidieka na Slovensku
- prezentácia skúseností MAS Pilat za Francúzsko a budovanie partnerstva
mikroregiónov Rimava a Rimavica, Teplý Vrch a Sinec - Kokavsko za Slovensko
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2006 Študijná cesta Príklady a skúsenosti z programu Leader vo Francúzsku
v spolupráci s o.z. Podpoľanie
- návšteva MAS Pilat, oboznámenie sa s fungovaním a činnosťou MAS
- ukážky realizácie projektov cez Leader v teréne
2007 Workshop francúzsko – slovenskej spolupráce Partnerstvo pre rozvoj vidieka
- definovanie oblastí trojstrannej spolupráce
2008 Pracovná cesta v MAS Pilat
- podpis zmluvy o partnerskej spolupráci a príprava projektov spolupráce
Príloha č. 15 – Dohody o partnerskej spolupráci
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ANALYTICKÁ ČASŤ
KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA

2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu
2.1.1

Poloha a lokalizácia územia verejno-súkromného partnerstva (MAS).

Územie pôsobnosti MAS MALOHONT leží vo východnej časti Banskobystrického
kraja. Zahŕňa 38 obcí a 1 mesto, z ktorých 34 leží v severnej časti okresu Rimavská Sobota
a ďalších 5 obcí v severovýchodnej časti okresu Poltár. Územie regiónu hraničí na juhu
s okresným mestom Rimavská Sobota, od ktorého sú najsevernejšie obce regiónu vzdialené
25 – 31 km. Okresné mesto Poltár leží juhozápadne od riešeného územia a obce regiónu,
patriace do tohto okresu, sú od neho vzdialené 10 – 28 km. Na severe hraničí územie
súčasného regiónu Malohont s mestom Tisovec a obcou Čierny Balog, na západe s obcami
okresov Detva a Poltár a na východe je hranica regiónu určená rozhraním okresov Rimavská
Sobota a Revúca /obr. č. 1/
Obr. č. 1 – Poloha územia MAS v rámci okresov

Príloha č. 9 - Mapa územia MAS
Územím regiónu Malohont prechádza štátna cesta II. triedy Rimavská Sobota - Hnúšťa - Tisovec - Brezno, významná trasa spájajúca pohraničné oblasti s atraktívnymi
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turistickými územiami národných parkov Muránska Planina, Nízkych a Vysokých Tatier.
Spolu s ďalšou cestou II. triedy Rožňava – Jelšava – Hnúšťa – Kriváň zabezpečujú dopravné
prepojenie regiónu s krajským mestom Banská Bystrica, príslušnými okresnými mestami
i celoštátnou dopravnou sieťou. Južne od územia regiónu vedie južná rozvojová os medzinárodná štátna cesta I. triedy, ktorá prebieha aj katastrálnym územím najjužnejšej obce
regiónu Ožďany. Riešeným územím prechádzajú aj dve železničné trate nadregionálneho
a regionálneho významu.

2.1.2

Stupeň vidieckosti územia a sídelná štruktúra

Do územia pôsobnosti MAS MALOHONT patrí 38 obcí a 1 mesto, v ktorých žije
spolu 26 008 obyvateľov. Sú to: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany,
Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kraskovo,
Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec,
Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské
Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch,
Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce.
Najväčšou z nich je viac ako sedemtisícové mesto Hnúšťa, dve obce (Klenovec a Kokava nad
Rimavicou) majú viac ako 3 000 obyvateľov a ďalšie tri (Ožďany, Veľký Blh a Utekáč) viac
ako 1 000 obyvateľov. Štyri obce (Čerenčany, Hrachovo, Rimavské Brezovo a Veľké
Teriakovce) majú od 500 do 999 obyvateľov a až 29 obcí má menej ako 500 obyvateľov.
Najmenšou obcou je Poproč s 19 obyvateľmi. Priemerná veľkosť sídla riešeného územia je
668 obyvateľov a priemerná veľkosť vidieckych sídel (38 obcí) je 489 obyvateľov /tab. č. 1/
V obciach do 500 obyvateľov, ktoré tvoria takmer 75 % obcí územia, žije len 21,5 %
z celkového počtu obyvateľov a zaberajú viac ako 40 % rozlohy územia. V dvoch najväčších
vidieckych obciach (Klenovec a Kokava nad Rimavicou) žije 24 % obyvateľov
a rozprestierajú sa na 25 % rozlohy územia.
Tab. č. 1 - Veľkosť obcí v regióne (k 31.12.2007)
Veľkostná
Počet Počet
Podiel z celkového
kategória
obcí
obyvateľov
počtu obyvateľov (%)
obce
1 - 199
17
1 933
7,4
200 - 499
12
3 665
14,1
500 - 999
4
2 778
10,7
1 000 - 1 999
3
3 844
14,8
2 000 - 4 999
2
6 316
24,3
5 000 - 9 999
1
7 471
28,7
100,0
Spolu
39
26 008

Rozloha
(km2)
118,0
153,0
53,4
97,1
166,3
68,0
655,8

Podiel z celkovej
rozlohy územia
(%)
18,0
23,3
8,1
14,8
25,4
10,4
100,0

Hustota zaľudnenia je 40 obyvateľov/km2, vo vidieckych sídlach len 32
obyvateľov/km2. Celkovo žije vo vidieckych obciach v území MAS 71,3 % obyvateľov
územia, čím sa zaraďuje medzi prevažne vidiecke územia.
Podiel počtu obyvateľov žijúcich v meste na celkovom počte obyvateľov predstavuje 28,7 %
(stupeň urbanizácie), čo je takmer o polovicu menej ako na úrovni Banskobystrického kraja
(53,7) i celej Slovenskej republiky (55,4). (Štatistický úrad SR, 2007)
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Základná charakteristika územia

Územie regiónu Malohont leží v povodí horného toku rieky Rimava a jej prítokov. Na
jednom z nich je vybudovaná vodná nádrž Teplý Vrch (215 m.n.m.) s najteplejšou vodou na
Slovensku, ktorá sa využíva na rekreačné účely. Členitosť územia pokračuje od nížin cez
kopce až po najvyššie vrchy (Klenovský Vepor - 1 338 m.n.m) striedajúce sa s hlbokými
dolinami, ktoré sú cieľom horskej turistiky a zimnej rekreácie. Celková rozloha územia je
656 km2 (65 576 ha), z čoho 47 % predstavuje poľnohospodárska pôda a 48 % tvoria
prevažne listnaté lesy.
Svojim charakterom patrí Malohont medzi vidiecke poľnohospodárske (na juhu)
a podhorské až horské územia (na severozápade) s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti
pohybujúcou sa okolo 20 %. Zdrojom zamestnania v regióne je v súčasnosti priemysel,
verejná správa, poľnohospodárstvo, spracovanie dreva a rôzne služby. Priemyselným centrom
územia MAS je mesto Hnúšťa, ktoré spolu s mestami Rimavská Sobota a Tisovec vytvára
pracovné príležitostí pre celé územie pôsobnosti MAS.
Bariérou rozvoja je najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka vzdelanostná úroveň
obyvateľstva a nepriaznivá demografická situácia. Nedostatočne využitý potenciál
predstavujú prírodné a kultúrne danosti regiónu, ktoré sa v kontexte s ďalšími aktivitami
môžu stať zdrojom mnohých pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov v oblasti
cestovného ruchu. Kultúrne pamiatky, prírodné danosti, vodné toky a nádrže, lyžiarske svahy,
turistické trasy, folklór a ľudové tradície sú dobrým predpokladom pre rozvoj vidieckej
turistiky. Poľnohospodárstvo a s ním súvisiace činnosti ponúkajú priestor pre rozvoj
agroturistiky.
Príležitosťou pre sociálny a ekonomický rozvoj tohto regiónu je výrazná podpora do
ľudských zdrojov a miestneho rozvoja vrátane malého a stredného podnikania. Vzájomné
previazanie a koordinácia rozvojových aktivít dáva väčšiu šancu dosiahnuť väčší efekt pre
rozvoj zaostalejších regiónov, medzi ktoré patrí aj Malohont.
Príloha č. 2 - Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti
verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou
rozvoja územia

2.1.4

Prepojenie územia na rozvojové aktivity regionálneho charakteru

Pozitívny dopad na rozvoj podnikateľských aktivít a tvorbu pracovných príležitostí
v území má najmä obnova hnedého priemyselného parku, ktorú realizuje mesto Hnúšťa
s podporu vlády SR a štrukturálnych fondov. Jedná sa o investíciu, ktorá vo výraznej miere
prispeje k zvýšeniu úrovne a kvality života obyvateľov v území. Už v súčasnosti je
v priemyselnej zóne umiestnená prevádzka spoločnosti YURA CORPORATION
SLOVAKIA s.r.o., ktorá patrí medzi najväčších zamestnávateľov v meste i regióne.
Ďalšou významnou plánovanou investíciou najmä v súvislosti s rozvojom cestovného
ruchu je výstavba rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda v okresnom meste Rimavská
Sobota, ktoré hraničí s územím MAS na juhu. Uvedená investícia čaká po ukončenej výstavbe
športovej zóny na dobudovanie aquaparku a ubytovacej zóny.
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2.2 Popis prírodných zdrojov
2.2.1 Geomorfologické pomery
Z hľadiska geomorfologického členenia sa región Malohont rozprestiera v oblasti
Slovenského rudohoria, v prevažnej časti v celku Stolické vrchy a Revúcka Vrchovina. Južná
časť územia zasahuje do oblasti Lučensko – košickej zníženiny, do celku Juhoslovenskej
kotliny.

2.2.2 Klimatické podmienky
Prevažná časť regiónu Malohont patrí do mierne teplej a teplej oblasti s priemerne 50
letnými dňami v roku (letný deň = deň s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a vyššou).
Horské a podhorské oblasti vrátane vrchu Sinec sú začlenené do chladnej oblasti s priemernou
teplotou v júli pod 16 °C. Klenovský Vepor patrí do najchladnejšej oblasti, do chladného
okrsku s veľmi vlhkou horskou klímou a podhorské oblasti územia do chladného a veľmi
vlhkého okrsku.
Obce v severnej a severozápadnej časti územia (Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Utekáč,
Lehota nad Rimavicou) patria do mierne teplej klimatickej oblasti, do vlhkého a mierne
vlhkého okrsku. Zvyšná časť územia patrí do okrsku teplého, mierne suchého až mierne
vlhkého, s chladnou zimou s priemernou teplotou v januári pod - 3 °C.
Priemerné teploty vzduchu v júli sa pohybujú od 16 do 20 °C, v podhorských a horských
oblastiach od 12 do 16 °C a priemerné teploty v januári sú od - 6 do -3 °C.
Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v rozmedzí 700 - 800 mm, v južnej časti
regiónu je to 600 - 700 mm.

2.2.3 Pôda
Poľnohospodárska pôda v riešenom území zaberá 308,6 km2 (30 857 ha), čo
predstavuje 47 % pôdneho fondu. Z toho najväčšie zastúpenie majú trvalé trávnaté porasty
(lúky a pasienky) - 28,5 % a orná pôda - 17 %. /tab. č. 2, graf č. 2, graf č. 3/
Podiel ornej pôdy, a tým aj podmienky pre poľnohospodárstvo, sa od úrodných južných
oblastí smerom k podhorským severným oblastiam znižuje. Zatiaľ čo v najjužnejších obciach
regiónu sa podiel ornej pôdy pohybuje od 53 % (Veľké Teriakovce) do 63 % (Ožďany),
v najsevernejších obciach je to od 0 % (Ďubákovo, Lipovec, Potok, Šoltýska) do 10 %
(Rimavské Brezovo) z celkovej výmery obcí.
Tab. č. 2 - Štruktúra a využitie pôdneho fondu v regióne Malohont
celková
poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda
výmera
vinice,
územia
orná záhrady,
lesný
vodná
zastavaná
spolu pôda
sady
TTP spolu pozemok plocha
plocha
v km2 655,8 308,6 113,3
8,5
186,8 347,2
314,2
5,6
18,4
v%
100,0 47,1 17,3
1,3
28,5 52,9
47,9
0,9
2,8
Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2007
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Graf č. 2 - Pomer pôdy v regióne Malohont

52,9%

47,1%

poľnohospodárska pôda

nepoľnohospodárska pôda

Nepoľnohospodárska pôda predstavuje takmer 53 % z celkovej výmery územia regiónu. Až
48 % celkovej rozlohy územia zaberajú lesy /tab. č. 2, graf č. 2, graf č. 3/.
Graf č. 3 - Štruktúra pôdneho fondu v území

0,9% 2,8%1,4%

orná pôda
17,3%

vinice, záhrady, ovocné sady
1,3%

TTP
lesný pozemok

47,9%

vodná plocha
28,5%

zastavaná plocha
ostatná plocha

Na pôde hospodária poľnohospodárske podniky, samostatne hospodáriaci roľníci
a pasienkové spoločnosti. Venujú sa pestovaniu najmä obilnín, krmovín a olejovín,
v živočíšnej výrobe je hlavným zameraním chov hovädzieho dobytka, oviec alebo ošípaných.

2.2.4 Lesy
Lesy v regióne Malohont zaberajú 314,2 km2 (31 423 ha), čo pri celkovej výmere
územia 655,8 km2 predstavuje lesnatosť 48 %. /tab. č. 2, graf č. 3/ Lesnatosť krajiny sa od
severozápadu a severu regiónu smerom na juh a juhovýchod znižuje. Najväčší podiel lesa
z celkovej výmery katastrálneho územia obce je v Lehote nad Rimavicou - 74 %, v Rimavskej
Bani - 71 %, v Rimavskom Brezove - 67 %, v Utekáči - 65 % a najnižší podiel z celkovej
rozlohy obce je v Čerenčanoch - 4% a v obci Zacharovce - 9 %.
Na drevinové zloženie lesnej vegetácie v regióne má veľký vplyv nadmorská výška od
215 do 1 338 m.n.m. V nižších polohách do 600 m.n.m. sa vyskytuje hlavne dub, hrab, breza,
miestami aj agát. Tieto lesy zaberajú svahy prevažne v južnej časti regiónu. Vo vyšších
polohách v rozpätí od 400 do 1 000 m.n.m je dub nahradzovaný bukom a miestami sa tu
vyskytuje aj smrek, jedľa, borovica. Významnou prímesou týchto porastov sú listnaté stromy
ako javor a brest. V najvyšších podhorských oblastiach regiónu sú rozšírené jelše a jasene.
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V prevažnej miere sú v riešenom území zastúpené listnaté dreviny (viac ako 75 %), z nich
najväčší podiel tvoria dreviny buk a dub, z ihličnatých drevín je to predovšetkým smrek.
Z hľadiska kategorizácie lesov majú v území dominantné zastúpenie hospodárske lesy. Ich
základnou funkciou je produkcia drevnej hmoty.
Z hľadiska vlastníctva lesných pozemkov, väčšinovými vlastníkmi sú Lesy SR, ktoré
hospodária aj na lesných pozemkoch súkromných vlastníkov.
Na území regiónu Malohont funguje dostatočný počet prvotných spracovateľov dreva,
ich projektované kapacity sú však využívané nedostatočne. Rozvojovým impulzom v oblasti
spracovania dreva môže byť okrem zvýšenia podielu finálnej produkcie s vyššou pridanou
hodnotu, aj jeho využitie na energetické účely. Veľká časť drevnej odpadovej hmoty
z miestnych píl je už dnes využívaná ako alternatívny zdroj energie mimo územia regiónu
v zahraničí i na Slovensku.

2.2.5 Voda
• Vodné toky
Hlavným vodným tokom je rieka Rimava s jej prítokmi, ktoré majú charakter menších
riek a väčších potokov. Najvýznamnejším pravostranným prítokom je Klenovská Rimava so
sútokom v Hnúšti a Rimavica, ktorá sa do Rimavy vlieva v obci Rimavská Baňa. Po ľavej
strane hlavného vodného toku je najvýznamnejšou rieka Blh, ktorá sa do Rimavy vlieva mimo
riešeného územia.
• Vodné nádrže
Na rieke Blh je nad obcou Teplý Vrch vybudovaná vodná nádrž Teplý Vrch, ktorá
bola vybudovaná pre potreby zabezpečenia závlahy poľnohospodárskej pôdy v jej okolí.
Nachádza sa v juhovýchodnej časti regiónu Malohont a jej vedľajším účelom je rekreácia
a ochrana územia pred povodňami. V severozápadnej časti regiónu, v obci Klenovec je na
Klenovskej Rimave vybudovaná vodárenská nádrž zásobujúca pitnou vodou prevažnú časť
okresu Rimavská Sobota, časť okresu Lučenec a Veľký Krtíš
• Minerálne pramene
Na území Malohontu sa nachádza niekoľko minerálnych prameňov. Sú to:
- Štiavnik, Divá Kyslá, Radička – Horný a Dolný v katastrálnom území obce Rim. Brezovo
- Prameň v lese, Šťavica v obci Kokava nad Rimavicou
- Kyslá voda, Prameň u Jakuba v Hnúšti – lokalita Brádno
Takmer všetky pramene sú slabo mineralizované a využívajú na pitie.

2.2.6 Nitrátová direktíva
Nitrátová direktíva je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia
vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať
z minerálnych hnojív a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka), a to
vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle
uskladňované.
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Nariadením vlády SR zo dňa 23.6.2003 sú na území SR vyčlenené zraniteľné oblasti
z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v týchto
územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia.
Obce regiónu Malohont zaradené do zraniteľných oblastí – spolu 19 obcí:
Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Kociha,
Kružno, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Rimavské Zalužany, Slizké, Sušany, Teplý
Vrch, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Zacharovce (zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a
ochrany pôdy v Banskej Bystrici, 2007)
V zraniteľných oblastiach boli na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických
a ekologických parametrov určené pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie
obmedzení hospodárenia:
kategória A – produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória B – produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória C – produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia.
Všeobecné podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach sú uvedené v Kódexe
správnej poľnohospodárskej praxe a konkrétne zásady hospodárenia na produkčných blokoch
kategórií A, B, C sú podrobne uvedené v Programe hospodárenia. Oba dokumenty sú
dostupné na vysunutom pracovisku VÚPaOP v Banskej Bystrici (Mládežnícka 3) alebo na
www.vupu.sk.

2.2.7 Chránené územia
Podľa zákona č. 543/2003 Zb. o ochrane prírody a krajiny platí na takmer celom území
regiónu Malohont 1. stupeň ochrany, do ktorého patrí všetka voľná krajina mimo ostatných
stupňov ochrany.
Tab. č. 3 - Zoznam chránených území v regióne Malohont
obec

kategória
CHÚ

názov

výmera
CHÚ (m2)

chránený areál
Teplý Vrch
Hikóriový porast
chránený areál
Hrušovo
Alúvium Blhu
chránený areál
Šoltýska
Jasenina
prírodná rezervácia Horný Červený les
Veľký Blh
prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
Dražice
prírodná rezervácia Svetlianska cerina
Hrachovo
národná PR
Klenovec
Klenovský Vepor
prírodná pamiatka
Drienčany
Drienčanská jaskyňa
SPOLU
výmera CHÚ vrátane ochranného pásma na území regiónu *
celková výmera územia (m2)
podiel rozlohy CHÚ z celkovej rozlohy územia (%)

520 500
27 909
32 138
110 200
158 729
153 000
2 576 437
0
3 578 913

výmera
ochranného
pásma
CHÚ (m2)
0
0
0
0
0
0
853 888
0
853 888
2 145 916
655 761 574
0,33

rok
vyhlásenia

* NPR Klenovský Vepor sa rozprestiera v k. ú. obce Čierny Balog a Klenovec (odhad – 1/3 územia CHÚ)
Zdroj: Štátna ochrana prírody SR, www.sopsr.sk, 2007

- 16 -

1965
1991
1990
1974
1993
1976
1964

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

VERZIA 1.1.

Len 0,33 % z celkovej rozlohy pokrývajú maloplošné chránené územia (chránený areál,
národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka), ktoré sú chránené 4. a
5. stupňom ochrany. /tab. č. 3/
V juhozápadnej časti regiónu sa nachádzajú:
- Prírodná rezervácia (PR) Horný Červený les - predmetom ochrany sú staré stromy duba
letného a cerového ako prírodných zaujímavostí a objektov hniezdenia krakle belasej
európskej na študijné a vedeckovýskumné ciele.
- Prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka - vyskytujú sa tu cenné reliéfne tvary, depresie
a preliačiny, z ktorých niektoré sú vyplnené vodou vo forme jazierok a mokradí.
- Chránený areál (CHA) Hikóriový porast - predstavuje lesné porasty s aklimatizovanými
cudzokrajnými drevinami hikóriami a slúži ako študijný objekt pre aklimatizáciu
cudzokrajných drevín.
- Chránený areál Alúvium Blhu - dôvodom ochrany je bohatý výskyt chráneného perovníka
pštrosieho a jelšových porastov dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a
ekologického hľadiska.
Pri západnej hranici regiónu sa rozprestiera:
- Prírodná rezervácia Svetlianska cerina - predmetom ochrany sú zvyšky porastu duba
cerového s výskytom vzácnej krakle belasej a iného dutinového vtáctva a drobného
živočíšstva na vedecko-výskumné a kultúrno-náučné ciele.
V severozápadnej časti regiónu leží:
- Chránený areál Jasenina – vyskytujú sa tu existenčne ohrozované plochy s výskytom
rosičky okrúhlolistej a ďalších ohrozených a chránených druhov rastlín.
- Národná prírodná rezervácia (NPR) Klenovský Vepor – dôvodom ochrany je komplex
lesa s pestrou mozaikou zachovalých typov lesných spoločenstiev vytvorených v
závislosti na rozdielnej nadmorskej výške, expozícii a formách reliéfu v Balockých
vrchoch na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Prvých 6 chránených území patrí do pôsobnosti Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR – Správa
CHKO Cerová vrchovina a NPR Klenovský Vepor patrí pod Správu NP Muránska planina.
Na území regiónu Malohont sa nerozprestiera žiadne z veľkoplošných chránených území
(národný park, chránená krajinná oblasť), severne od regiónu sa však nachádza Národný park
Muránska Planina, severozápadne CHKO Poľana a na juh od riešeného územia leží CHKO
Cerová vrchovina.
V riešenom území sa nachádza aj potenciálne územie s predpokladom na vyhlásenie
v kategórii chránená krajinná oblasť Drienčanský kras s celkovou rozlohou 7 600 ha (76 km2),
z ktorých do územia regiónu zasahuje plocha s výmerou viac ako 4 000 ha.

2.2.8 Natura 2000
Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie, určená na
ochranu vzácnych alebo ohrozených biotopov, živočíchov rastlinných druhov. Jej cieľom je
zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale
najmä pre EÚ ako celok.
Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území:
1. chránené vtáčie územia (CHVÚ) - vyhlasované na základe Smernice o vtákoch:
- 17 -
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Národný zoznam navrhovaných CHVÚ obsahuje 38 území, z ktorých do riešeného regiónu
zasahuje z juhovýchodu Cerová vrchovina a Rimavská kotlina (katastrálne územie obcí
Zacharovce, Dražice, Lukovištia a Padarovce) a zo severu len veľmi okrajovo Muránska
Planina a Stolické vrchy (katastrálne územie obce Klenovec).
2. územia európskeho významu (ÚEV) - vyhlasované na základe Smernice
o biotopoch:
Národný zoznam ÚEV obsahuje 382 území, ktoré budú po schválení Európskou komisiou,
zaradené do príslušnej národnej kategórie chránených území.
Územia zaradené do Národného zoznamu navrhovaných ÚEV, ktoré ležia alebo zasahujú do
územia regiónu: Drienčanský kras, Pokoradzské jazierka, rieka Rimava, Klenovský Vepor.
Podrobné informácie o územiach zaradených do sústavy NATURA 2000 poskytuje
Regionálne informačné centrum NATURA 2000, zriadené pri organizačnom útvare ŠOP SR.

2.3 Popis demografickej situácie
2.3.1

Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia

V súčasnosti (k 31.12.2007) žije v obciach regiónu Malohont 26 008 obyvateľov, čo je
o 11 obyvateľov menej ako v roku 2006. Z nich 51 % predstavujú ženy a 49 % - né zastúpenie
majú muži. /tab. č. 4, graf č. 4/
Graf č. 4 - Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia
50,9%

49,1%

muži

ženy

Z hľadiska vekovej štruktúry možno považovať demografický vývoj v území regiónu
za regresívny. Obyvateľstvo v poproduktívnom veku mierne prevyšuje nad obyvateľstvom
v predproduktívnom veku (index starnutia = 124,4). Obyvateľstvo v produktívnom veku tvorí
62 %, pričom väčšinové zastúpenie majú muži. /tab. č. 4., graf č. 5, tab. č. 5/
Tab. č. 4 - Štruktúra obyvateľstva v území
predproduktívny
produktívny
vek
vek
počet
2287
8709
17,9
68,2
muži %
počet
2119
7421
16,0
56,0
ženy %
počet
4406
16130
spolu %
16,9
62,0
Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2006
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Graf č. 5 - Štruktúra obyvateľov podľa veku
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predproduktívny

produktívny
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V demografickej štruktúre ženskej populácie je podiel žien v poproduktívnom veku
vyšší o 12 % ako podiel žien v predproduktívnom veku. (index starnutia = 175,2). Opačná
situácia je v demografickej štruktúre mužov, ktorí v poproduktívnom veku majú o 4 % menšie
zastúpenie ako muži predproduktívnom veku. /tab. č. 4/
Výrazný rozdiel medzi mužmi a ženami je v poproduktívnom veku, kde majú ženy
dvojnásobne väčšie zastúpenie ako muži. V predproduktívnom veku je počet mužov a žien
približne rovnaký. /tab. č. 4/ Celkový index vitality je 80,4.
Podiel obyvateľov v produktívnom veku je v porovnaní s priemerom okresov, v ktorých sa
riešené územie nachádza, takmer rovnaký. Tento podiel je o necelé 2 % nižší ako priemer
kraja a o 2,2 % nižší ako priemer SR. /tab. č. 5/
Tab. č. 5. - Porovnanie demografickej štruktúry územia MAS s priemerom okresov, kraja a SR
predproduktívny
produktívny
poproduktívny
index*
spolu
vek
vek
vek
starnutia
počet
%
počet
%
počet
%
počet
%
Slovenská republika
870 532
5 393 547
122,1
16,1 3 460 263 64,2 1 062 752
19,7
Banskobystrický kraj
102 326
419 261 63,9
134 175
655 762
131,1
15,6
20,5
okres Rim. Sobota
14 797
51 897 62,9
15 766
82 460
106,5
17,9
19,1
okres Poltár
3 590
14 236 62,7
4 875
22 701
135,8
15,8
21,5
4406
16130 62,0
5483
26019
MAS
16,9
21,1
124,4
* počet obyvateľov v poproduktívnom veku pripadajúcich na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku
Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2006

2.3.2

Vývoj počtu obyvateľov

Aktuálny počet obyvateľov v regióne Malohont (k 31.12.2007) je o 546 obyvateľov
menší ako v roku 2001, čo predstavuje pokles počtu obyvateľov za posledných šesť rokov
o 2,1 %. /tab. č.6, graf č. 6/
Tab. č. 6 - Vývoj počtu obyvateľov v regióne
2001
2002
rok
celkový počet obyvateľov
26 488 26 432

2003
26 427

Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2007
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Graf č. 6 - Vývoj počtu obyvateľov v regióne
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2.3.3

Pohyb obyvateľov

Počas sledovaných 6-tich rokov zaznamenáva územie regiónu Malohont úbytok
obyvateľov spôsobený najmä zníženou natalitou a migračnými pohybmi obyvateľov. /tab. č.7,
graf č.7, graf č. 8/ Tento stav je spôsobený najmä vysokou mierou nezamestnanosti a zlou
sociálnou i ekonomickou situáciou.
Tab. č. 7 - Pohyb obyvateľov v regióne k 31.12. daného roku v %
2001
2002
2003
2004
celkovo
-0,53
-0,35
-0,16
0,11
z toho ženy
43,57
38,04
97,67
28,57

2005
-0,47
51,61

2006
-0,67
56,00

spolu
-2,10
53,48

prirodzený prírastok/úbytok
z toho ženy

-0,44
38,46

-0,25
29,23

0,00
0,00

-0,22
59,65

-0,38
47,00

-0,26
50,00

-1,56
47,42

migračné saldo
z toho ženy

-0,09
69,57

-0,10
59,26

-0,16
65,12

0,32
49,41

-0,09
70,83

-0,41
59,81

-0,53
71,22

Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2007

Graf č. 7 – Celkový pohyb obyvateľov za roky 2001 - 2006
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V uvedenom období došlo k prirodzenému úbytku obyvateľov v regióne o 1,56 %
obyvateľov, kedy zomrelo v priemere každý rok o 68 ľudí viac ako sa narodilo. /tab. č. 7/
Najväčší prirodzený úbytok počas týchto rokov bol zaznamenaný v roku 2001, kedy zomrelo
o 117 ľudí viac ako sa narodilo. V roku 2003 bol prirodzený úbytok nulový. Pozitívny trend
možno sledovať najmä v obciach s vyšším podielom rómskej populácie. /tab. č. 7, graf č. 8/
V oblasti migrácie je situácia podobná. Počet obyvateľov sa sťahovaním znížil celkovo o 139
ľudí, čo je v priemere o 24 ľudí každý rok. To predstavuje úbytok obyvateľov o 0,53 %.
Migračné saldo dosiahlo v období posledných 6-tich rokov kladnú hodnotu len v roku 2004,
kedy sa do územia prisťahovalo o 85 ľudí viac ako sa vysťahovalo /tab. č. 7, graf č. 8/
Celkovo došlo v území regiónu Malohont k úbytku obyvateľov /tab. č. 7, graf č. 8/
Graf č. 8 - Pohyb obyvateľov v regióne k 31.12. daného roku v počtoch
100

85

80
60
28

40

počet obyvateľov

20

0

0
-20

2001

-40

-23

2002

2005

-27

2006

-43 -43
-57

-65

-80
-100
-140

2004

-24

-60

-120

2003

-68
-92

-100

-117

-160

-107
-124

-140

-180

-175

-200
rok
prirodzený prírastok/úbytok

2.3.4

migračné saldo

celkový prírastok/úbytok

Národnostná štruktúra obyvateľstva a etnické skupiny

K slovenskej národnosti sa hlási 88,3 % obyvateľov žijúcich v obciach regiónu
Malohont. Po nich nasleduje obyvateľstvo maďarskej národnosti, ktoré je zastúpené takmer
7 % - ami a žije prevažne v južnej časti regiónu. Obyvatelia rómskej národnosti tvoria podľa
posledných štatistických údajov 3 % z celkového počtu obyvateľov. /tab. č. 8, graf č. 9/
Tab. č. 8 - Národnostné zloženie obyvateľov v území
trvale bývajúce
obyvateľstvo
26 019

z toho národnosť
slovenská
maďarská
rómska
česká
iná/nezistená
počet
%
počet % počet % počet % počet
%
1,5
22 970 88,3 1 778 6,8
774 3,0
108 0,4
389

Zdroj: ŠÚ SR – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2006
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Graf č. 9 - Národnostné zloženie obyvateľov v území
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Štatistické údaje o počte rómskeho etnika nezodpovedajú skutočnému stavu v regióne,
nakoľko väčšina Rómov sa hlási k slovenskej alebo maďarskej národnosti. Podľa
sociografického mapovania rómskych osídlení na Slovensku v roku 2004 žije vo vybraných
(18 z 39) obciach regiónu Malohont 4 219 Rómov, z toho 1/3 v meste Hnúšťa. /tab. č. 9/
Pri zohľadnení týchto údajov k počtu
obyvateľov v danom roku (26 318 Tab. č. 9 - Podiel obyvateľov vybraných obcí
regiónu, žijúcich v rómskych osídleniach
k 31.12.2004), podiel Rómov na celkovom
z toho
počte obyvateľov územia predstavuje
počet v rómskych osídlen.
minimálne 16 %, čo je o 13 % viac ako pri obec
%
obyv. počet
štatistických zisťovaniach. Zvýšenie podielu Dražice
226
96
42,5
rómskej národnosti sa znižujú podiely Drienčany
246
46
18,7
ostatných národností, a to najmä slovenskej, Hnúšťa
7 558
1 440
19,1
200
140
70,0
ktorej podiel sa pri danom počte obyvateľov Hostišovce
Klenovec
3
268
675
20,7
rómskej národnosti pohybuje od 75 do 80 %.
Kokava
nad
R.
3
118
461
14,8
Najväčšie zastúpenie Rómov evidujú obce
Kyjatice
82
8
9,8
Slizké (84,1 %), Hostišovce (70 %) a Dražice
Nižný Skálnik
192
20
10,4
(42,5 %). V ostatných sledovaných obciach Ožďany
1 574
280
17,8
sa ich podiel pohybuje v rozmedzí 10 - 35 %. Padarovce
158
38
24,1
/tab. č. 9/
Rim. Baňa
440
110
25,0
513
72
14,0
Vo vybraných obciach žijú Rómovia Rim. Brezovo
138
116
84,1
integrovane v rozptyle medzi majoritnou Slizké
Španie
Pole
87
31
35,6
populáciou, v prípade 5 obcí aj mimo obcí
Teplý Vrch
305
30
9,8
v intraviláne a v 4 prípadoch na okraji obce
V. Teriakovce
914
200
21,9
v extraviláne. Vo všeobecnosti platí, že čím Veľký Blh
1 147
344
30,0
ďalej sa osídlenie nachádza od obce/mesta, Zacharovce
403
112
27,8
tým horšia je úroveň jeho vybavenia i kvalita spolu
20 569
20,5
4 219
života
obyvateľov
v ňom.
(Úrad Zdroj: Atlas rómskych komunít, 2004
Mesto Hnúšťa, 2007
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity)
Medzi jednotlivými národnosťami a etnickými skupinami obyvateľov sú pomerne
dobré vzťahy. Celkovo však možno konštatovať, že rómske etnikum nepriaznivo vplýva na
celkovú sociálnu a ekonomickú situáciu, a to najmä vysokou nezamestnanosťou, nízkou
vzdelanostnou úrovňou a nepriaznivou demografickou štruktúrou.
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Vierovyznanie

Vierovyznanie je v prevažnej miere rímskokatolícke s podielom 46,4 % z celkového
počtu obyvateľov. Druhým najpočetnejšie zastúpeným je evanjelické augsburského vyznania
– 24,4 %, po ňom nasleduje obyvateľstvo bez vyznania – 21,9 %. Ostatné vierovyznania majú
podiel od 0,4 do 1,7 %. /tab. č. 10, graf č. 10/
Tab. č. 10 - Štruktúra obyvateľov v území podľa vierovyznania
%
náboženské vyznanie / cirkev
spolu
Rímskokatolícka cirkev
12 306
46,4
Gréckokatolícka cirkev
105
0,4
Evanjelická cirkev a.v.
6 490
24,4
Reformovaná kresťanská cirkev
449
1,7
Ostatné
368
1,4
Bez vyznania
5 818
21,9
Nezistené
1 014
3,8
100,0
spolu
26 550
Zdroj: ŠÚ SR – SODB, 2001

Graf č. 10 - Štruktúra obyvateľov v území podľa vierovyznania
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Stupeň a druh vzdelania
Graf č. 11 - Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania
21,7%
30,1%
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Základné
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Deti do 16 rokov

0,6% 1,6%
Stredné bez maturity
Bez udania vzdelania

3,7%

Stredné s maturitou
Bez školského vzdelania

Vzdelanostná úroveň v regióne je slabá, nakoľko 30 % obyvateľov má ukončené len základné
vzdelanie. Ďalších necelých 22 % má ukončené stredné vzdelanie bez maturity a viac ako
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22 % obyvateľov stredné vzdelanie s maturitou, z ktorého v prevažnej väčšine prevláda
stredné odborné vzdelanie. /tab. č. 11, graf č. 11/
Tab. č. 11 - Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Spolu
v%
Základné
7 991
30,1
Učňovské (bez maturity)
5 770
21,7
Stredné odborné (s maturitou)
290
1,1
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
1 132
4,3
Úplné stredné odborné (s maturitou)
3 739
14,1
Úplné stredné všeobecné
760
2,9
Vyššie
84
0,3
Vysokoškolské bakalárske
60
0,2
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
892
3,4
Vysokoškolské doktorandské
19
0,1
Vysokoškolské spolu
971
3,7
Ostatní bez udania školského vzdelania
423
1,6
Ostatní bez školského vzdelania
150
0,6
Deti do 16 rokov
5 240
19,7
Úhrn
26 550
100,0
Zdroj: ŠÚ SR – SODB, 2001

Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním tvorilo v roku 2001 len 3,7 % obyvateľov. Bez
školského vzdelanie bolo v danom roku 0,6 % obyvateľov. /tab. č. 11, graf č. 11/
Nízka vzdelanostná úroveň má vo veľkej miere negatívny vplyv na zamestnateľnosť
obyvateľov regiónu, prípadne ich udržanie sa na trhu práce. Táto situácia sa v súčasnosti
zlepšuje, nakoľko si mladá i stredná generácia obyvateľov rozširuje svoje vzdelanie
doplnením stredného a vysokoškolského vzdelania.

2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických
zdrojov
2.4.1 Školstvo
V 15 obciach regiónu MALOHONT sa nachádza 17 materských škôl, z nich 3 v meste
Hnúšťa. Základné školy sa nachádzajú v 9 obciach: Hrachovo, Rimavská Baňa, Teplý Vrch,
Veľký Blh, Ožďany, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa, Utekáč. /tab. č. 12/
Tab. č. 12 – Prehľad počtu jednotlivých typov škôl v území
materská
základná
stredné
stredná
škola
škola
odborné
odborná
učilište
škola
počet škôl
17
12
1
1

gymnázium

špeciálna
škola

1

3

Zdroj: vlastný prieskum, 2007

Kapacita škôl je vyhovujúca, v niektorých prípadoch však využívaná len čiastočne, a to najmä
z dôvodu poklesu počtu žiakov. Do materských a základných škôl v území dochádzajú okrem
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detí z danej obce aj deti z okolitých obcí. Len malý počet detí v najjužnejších obciach územia
navštevuje materské školy a základné školy v Rimavskej Sobote. Stavebno – technický stav
materských aj základných škôl je pomerne vyhovujúci. Materiálne vybavenie škôl a učebných
pomôcok je vo viacerých prípadoch zastarané. V Hnúšti, Klenovci a Čerenčanoch fungujú aj
špeciálne základné školy. /tab. č. 12/

Stredný stupeň vzdelávania je zastúpený v meste Hnúšťa 3 strednými školami,
z ktorých gymnázium poskytuje aj 8-ročnú formu štúdia. Okrem Hnúšte dochádzajú deti
z obcí riešeného územia do stredných škôl do okresného mesta Rimavská Sobota a do
Lučenca, najmä z obcí v južnej časti regiónu a do Tisovca a Poltára zo severných obcí.
Vysoké školstvo v regióne zastúpené nie je. Najbližšie vysoké školy sa nachádzajú vo
Zvolene a v Banskej Bystrici . Niektoré vysoké školy zabezpečujú dištančnú formu
vzdelávania vo svojich vysunutých pracoviskách v Rimavskej Sobote a v Lučenci.

2.4.2 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obcí regiónu zabezpečuje priamo v území
mesto Hnúšťa, a to najmä pre spádové územie v severnej časti regiónu. Zdravotné služby sú
poskytované v Nemocnici s poliklinikou Hnúšťa, ktorá ma zriadené oddelenia: detské,
interné, chirurgia, gynekológa a oddelenie pre dlhodobo chorých. V meste je zriadených
približne 25 odborných neštátnych ambulancií vrátane ambulancií praktických lekárov pre
dospelých a deti, stomatologických ambulancií a lekárskej služby prvej pomoci. Vyššiu
zdravotnú starostlivosť pre obce okresu Poltár zabezpečujú nemocnice s poliklinikou v Poltári
a v Lučenci (mimo riešeného územia), pre južnú časť regiónu je zdravotná starostlivosť
poskytovaná v okresnom meste Rimavská Sobota. Neštátne ambulancie s 2 – 6 ambulanciami
sú zriadené aj v obci Lukovištia, Rimavská Baňa, Hrachovo, Veľký Blh, Ožďany, Klenovec a
Kokava nad Rimavicou. Spádové obvody týchto obcí a mesta Hnúšťa zahŕňajú celé územie
regiónu. Zdravotné služby sú poskytované v zdravotných strediskách. Vzhľadom na ich počet
sú z geografického hľadiska pomerne rovnomerne rozmiestnené.
Obyvatelia obcí v severnej a severovýchodnej časti územia využívajú služby lekární
v Hnúšti, Klenovci a Kokave nad Rimavicou, 2 obce majú lekáreň k dispozícii v obci Ožďany
a ostatné obce južnej a juhovýchodnej časti územia v Rimavskej Sobote.
Sociálna starostlivosť a opatrovateľská služba pre obyvateľstvo v dôchodkovom veku je
zabezpečovaná prostredníctvom 2 domovov dôchodcov, v obci Klenovec s kapacitou 20
lôžok a v obci Sušany s kapacitou 49 lôžok. Počet a kapacita zariadení sociálnych služieb sú
vzhľadom na zvyšujúci sa podiel obyvateľov v poproduktívnom veku nepostačujúce.
V niektorých obciach Mikroregiónu Rimava a Rimavica zabezpečuje spoločné stravovanie
a dovoz stravy pre dôchodcov a sociálne odkázaných Občianske združenie OZVENY
Hrachovo.
V obci Veľký Blh má prevádzku Domov sociálnych služieb pre ženy a v obci
Čerenčany reedukačný ústav pre deti a mládež (so špeciálnou základnou školou). Od roku
2005 je v prevádzke aj Denný detský stacionár DEDESO v Hnúšti pre deti s telesným
a mentálnym postihnutím, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Občianske
združenie ATHÉNA Hnúšťa.
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2.4.3 Spoločenské a športové zariadenia
V oblasti kultúrnej infraštruktúry sú všetky obce regiónu MALOHONT, s výnimkou
obce Kyjatice a Potok, vybavené kultúrnymi domami. Väčšinou sú umiestnené v spoločných
objektoch s obecným úradom. Prevažná väčšina z nich, najmä v malých obciach je využívaná
len niekoľkokrát do roka alebo vôbec. V 24 obciach sa nachádzajú funkčné miestne knižnice,
ktoré sú vo väčšine prípadov otvorené len počas niekoľkých dní v týždni. V ostatných obciach
sú knižnice nefunkčné a lebo úplne zanikli. V meste Hnúšťa a v obciach Klenovec a Kokava
nad Rimavicou sa nachádza aj kino a prírodný amfiteáter.
Vybavenie pre športovú činnosť je pomerne dobré. Dôkazom je 14 obciach
futbalových ihrísk, ďalších 30 športových a detských ihrísk a 15 telocviční. Prevažná časť
športových ihrísk sa nachádza pri existujúcich funkčných aj nefunkčných školských
zariadeniach, rovnako ako telocvične, ktoré sú súčasťou základných škôl. Technický stav
týchto zariadení je v mnohých prípadoch nevyhovujúci. V meste Hnúšťa je vybudovaná
moderná novostavba športovej haly.
V Hnúšti, Klenovci a v Kokave nad Rimavicou sú v letnej sezóne prevádzkované
kúpaliská a v obci Teplý Vrch 2 pláže pri vodnej nádrži. V zimných mesiacoch poskytujú
priestor pre trávenie voľného času lyžiarske strediská v Kokave nad Rimavicou, Klenovci,
Šoltýske a Utekáči s 1 – 11 lyžiarskymi vlekmi pre nenáročných a menej náročných lyžiarov.

2.4.4 Kultúra, šport, voľný čas
Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia regionálneho významu s medzinárodnou
účasťou patria Gemersko - malohontské folklórne slávnosti Klenovská Rontouka v Klenovci
a Festival ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V lete sú organizované aj v
ďalších festivaly ľudovej kultúry, ale podstatne menšieho rozsahu. Programovo pestré bývajú
Dni mesta Hnúšťa a ďalších väčších obcí v regióne. Počas celého roka sa vo viacerých
obciach konajú rôzne podujatia spojené so zvykmi v danom období, výročím alebo inou
príležitosťou. Začiatkom roka začínajú zábavy, plesy, na jar sú to najmä zvyky spojené so
stavaním mája a podujatia pri príležitosti Dňa matiek a Dňa detí. Leto začína Klenovskou
Rontoukou, pokračuje festivalom Koliesko a rôznymi podujatiami, najmä dňami obcí, ktorých
súčasťou sú koncerty a kultúrne programy. Bohatým obdobím na podujatia je aj zima, kedy sa
konajú stretnutia s Mikulášom, vianočné programy, zábavy a silvestrovské oslavy.
Najširšie spektrum možností trávenia voľného času sa nachádza v meste Hnúšťa,
v obci Klenovec, Kokava nad Rimavicou, ktoré sú verejne prístupné a v areáloch rekreačných
zariadení, kde sú tieto možnosti dostupné predovšetkým pre ich návštevníkov.

2.4.5 Spoločenské organizácie
Na spoločenskom dianí v regióne a reprezentácii jeho obcí sa podieľa celý rad
mimovládnych organizácií, spolkov a umeleckých kolektívov.
Takmer v každej obci je registrovaných niekoľko občianskych združení, najaktívnejšie
z nich sa okrem komunitných aktivít v obci pôsobenia podieľajú na rozvojových aktivitách
v jej okolí alebo v celom regióne MAS. V obciach s vysokým podielom rómskej populácie
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pôsobia združenia zaoberajúce sa integráciou, vzdelávaním a podporou zamestnateľnosti
Rómov. Výrazným podielom ku kultúrno – spoločenským aktivitám v regióne prispievajú
folklórne súbory a ich tanečné, hudobné a spevácke zložky z Klenovca, Kokavy nad
Rimavicou a Hnúšte. V uvedených obciach sú zastúpené aj športové kluby. Z ostatných
organizácií fungujú dobrovoľné hasičské zbory, poľovnícke združenia a zväzy záhradkárov.
Medzi najvýznamnejšie a najaktívnejšie združenia patrí RODON Klenovec, OZVENY
Hrachovo, R.O.K Kokava nad Rimavicou, ATHÉNA Hnúšťa, SERPENTÍNY Ožďany,
VALGATA Drienčany, Z.L.O.M. Zacharovce, z rómskych združení Láčho drom Kokava nad
Rimavicou, Rómsky život - Romano dživipen Hnúšťa, Klub rómskych aktivistov Hnúšťa
a mnoho ďalších. Z folklórnych súborov sú to FS VEPOR Klenovec, FS KOKAVAN Kokava
nad Rimavicou a FS SINEC Hnúšťa, v športovej oblasti je zastúpený futbal, volejbal,
bedminton, tenis, turistika, kulturistika a bojové umenia.

2.4.6 Inštitúcie zaoberajúce sa rozvojom územia a a spolupracujúce subjekty
•

Miestne inštitúcie zaoberajúce sa rozvojom územia

Dôležitú úlohu v rozvoji regiónu zohrávajú mikroregióny Rimava a Rimavica, Sinec Kokavsko a Teplý Vrch, ktorých spoločné územie tvorí geograficky celistvý región, t.j.
územie pôsobnosti občianskeho združenia Miestna akčná skupina MALOHONT. /tab. č. 13/
Ich hlavnou úlohou je koordinácia činností obcí a ostatných subjektov pôsobiacich na ich
území s cieľom riešiť spoločne zadefinované problémy a potreby vo všetkých oblastiach
regionálneho rozvoja. Fungovanie ich aktivít sa odvíja od skutočnosti, že sa formovali ako
dobrovoľné zoskupenia. K intenzívnejšej činnosti prispela ich podpora do ľudských zdrojov
a posilnenie spolupráce medzi subjektmi mikroregiónu i medzi mikroregiónmi navzájom.
V súčasnosti disponujú všetky tri mikroregióny plateným manažérom a kancelárskymi
priestormi, ktoré v dvoch prípadoch pre ne poskytujú miestne občianske združenia.
Tab.č. 13 – Prehľad mikroregiónov zahrnutých do územia MAS MALOHONT
Rimava a Rimavica
Sinec - Kokavsko
Teplý Vrch
rok založenia
2001
2003
1998
právna forma
záujmové združenie
záujmové združenie
združenie obcí
právnických osôb
právnických osôb
rozloha územia (ha)
19 920
28 520*
17 140
počet obyvateľov
7 150
15 350*
3 520
počet členov/z toho
20/14
14*/8*
17/17
obce
sídlo/kancelária
Sama Vozára 154,
Námestie K. Salvu 1,
Teplý Vrch 80,
980 52 Hrachovo
980 55 Klenovec
980 23 Teplý Vrch
kontakt
047/5695 533
047/5484 302
047/5696 255
ozveny@ozveny.sk
ozrodon@pmxmail.sk
mrtv@orangemail.sk
predseda
Ondrej Knechta
JUDr. Pavel Struhár
Pavel Nadok
manažér
Miroslava Kubaliaková Milada Kochanová
Miroslava Bartóková
Elena Kubaliaková
počet zrealizovaných
12/1
1/0
10/2
projektov/z toho EÚ
* upravené o 3 obce, ktoré sú zároveň aj členmi Mikroregiónu Rimava a Rimavica
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Významným podielom sa na rozvoji regiónu podieľajú aj miestne občianske združenia, ktoré
sa okrem organizovania kultúrno – spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít zaoberajú
prípravou a realizáciou rôznych rozvojových projektov, programovaním a plánovaním
miestneho rozvoja, prezentáciou regiónu a nadväzovaním partnerstva doma i v zahraničí.
•

Okresné a regionálne podporné inštitúcie

Partnerstvo Gemera – Malohontu v Rimavskej Sobote je zamerané najmä na sociálnu
inklúziu a riešenie nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota. V tomto združení má MAS
MALOHONT svoje zastúpenie prostredníctvom mikroregiónov a združení, ktoré sú členmi
tohto združenia aj jeho výkonných orgánov.
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Rimavská Sobota ako záujmové združenie
právnických osôb patrí do integrovanej siete RRA Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja, ktoré sú regionálnymi informačnými centrami prvého kontaktu pre štrukturálne
fondy EÚ. Pôsobí v okrese Rimavská Sobota a jej cieľom je iniciovať, koordinovať
a uskutočňovať strategické aktivity zamerané na sociálny a hospodársky rozvoj okresu.
Euroregión Slaná – Rimava so sídlom v Rimavskej Sobote je cezhraničný región, ktorý
zahŕňa okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava na slovenskej strane a župu Borsod –
Abaúj – Zemplén na maďarskej strane.
V roku 2008 pribudla medzi podporné inštitúcie na úrovni okresu novozaložená Agentúra
pre rozvoj Gemera, so sídlom v území MAS. Aj napriek krátkej histórii, má už za sebou
rôzne informačné aktivity a prípravu niekoľkých rozvojových projektov. Nakoľko sa
nachádza v území MAS a súčasťou jej tímu je aj jeden z členov združenia, dohodli sme na
vzájomnej spolupráci v oblasti rozvoja územia vrátane výmeny a šírenia informácií.
Tab. č. 14 – Podporené inštitúcie
názov
adresa
Partnerstvo Gemera Francisciho 1,
Malohontu
Rimavská Sobota
RRA Rimavská Sobota
SNP 21,
Rimavská Sobota
Euroregión Slaná - Rimava
SNP 15,
Rimavská Sobota
Agentúra pre rozvoj Gemera
Rumunskej armády 195,
Hnúšťa
Vidiecky parlament
Pod Bánošom 80, Banská
Banskobystrického kraja
Bystrica
Slovenská agentúra
Tajovského 28, Banská
životného prostredia
Bystrica
Poradenské centrum SAŽP Svätoplukova 40,
REPIS
Rim. Sobota
Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4,
Nitra

kontakt
047 / 5632901,
partnerstvogm@rsnet.sk
047/5811 185,
rrars@stonline.sk
047/5634 325,
euroregion.slana-rimava@stonline.sk
monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk
048/417 34 507,
7nobbvipa@mail.t-com.sk
048/4374 111,
sazp@sazp.sk
047/56 21 419,
ruzickova@sazp.sk
037/7336 402,
arvi@arvi.sk

Na nadregionálnej úrovni aktívne pôsobí občianske združenie Vidiecky parlament
Banskobystrického kraja (BB VIPA). Hlavnou oblasťou aktivít je podpora a posilňovanie
vidieckych partnerstiev a komunikačných centier a presadzovanie potrieb a záujmov vidieka
v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a ostatnými regionálnymi
inštitúciami.
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Dôležitou podpornou inštitúciou je aj Banskobystrický samosprávny kraj.
V okrese Rimavská Sobota má svoje sídlo aj pracovisko Slovenskej agentúry životného
prostredia (SAŽP) Banská Bystrica – REPIS. SAŽP je odbornou organizáciou Ministerstva
životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou a jej poradenské centrum REPIS
poskytuje informácie, konzultácie a poradenstvo predovšetkým k príprave a implementácii
projektov environmentálneho charakteru.
Pôsobnosť v rámci celého Slovenska má aj Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) v Nitre
ako príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva SR. Vo vidieckych regiónoch
poskytuje odborné poradenstvo pre všetky inštitúcie a podnikateľov, realizuje vzdelávacie
programy a podieľa sa na príprave programov rozvoja vidieka./tab. č. 14/
•

Partnerstvo a spolupráca

Spolupráca s jednotlivými podpornými inštitúciami je na rozdielnej úrovni.
K spolupráci s inštitúciami pôsobiacimi v okrese dochádza len pri realizácii aktivít, ktoré sa
nejakým spôsobom dotýkajú riešeného územia a sú veľmi zriedkavé.
Z regionálnych a celoslovenských organizácií je dobrá spolupráca najmä s Vidieckym
parlamentom Banskobystrického kraja a Agentúrou pre rozvoj vidieka Nitra, a to v oblasti
poradenstva, prípravy projektov a rozvojových programov mikroregiónov a odborným
metodickým usmerňovaním prípravy partnerstiev a ich kapacít na čerpanie prostriedkov
z fondov EÚ.
Okrem spolupráce s podpornými inštitúciami treba spomenúť partnerstvo so
susednými miestnymi akčnými skupinami. Na sever od územia je to verejno - súkromné
partnerstvo Muránska Planina a severozápadne je to Podpoľanie. Súčasná spolupráca spočíva
najmä vo výmene skúseností a spoločných informačných a propagačných aktivitách,
v budúcnosti sa plánuje aj príprava spoločných projektov najmä v oblasti rozvoja cestovného
ruchu. Významnými partnerom v zahraničí je MAS – Partnerství Moštěnka v Českej
republike a MAS prírodný regionálny park Pilat vo Francúzsku. Vzájomná výmena informácií
a skúseností je jedným z najcennejších zdrojov pri príprave MAS MALOHONT na prístup
Leader.

2.4.7 Kultúrne a historické dedičstvo územia
V obciach regiónu sa nachádza spolu viac ako 85 kultúrnych pamiatok zapísaných
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Väčšinu z nich tvoria kostoly, pamätné
hroby, pomníky, tabule, kaštiele, ľudové domy, parky a mlyny.
Z hľadiska kultúrno – historického potenciálu sú najvýznamnejšími gotické sakrálne stavby
s nástennými maľbami v obciach Veľké Teriakovce, Rimavská Baňa, Kraskovo, Kyjatice
a Rimavské Brezovo a pohrebisko ľudu kyjatickej kultúry z rokov 1100 – 700 pred Kristom.
Kostoly sú zaradené do trasy turistickej cesty s názvom Gotická cesta. Je značená hnedými
orientačnými tabuľami. Hoci je vzácnosťou, navštevovaná je len zriedka, z dôvodu
chýbajúcej koordinácie, nevyriešených majetko – právnych vzťahov a nedostatočnej údržby.
Ostatné kultúrne pamiatky patria medzi pozoruhodnosti s miestnym významom. Historické
hodnoty územia reprezentujú aj zachované historické urbanistické štruktúry a ľudové
staviteľstvo s regionálnymi osobitosťami prvkov.
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Okrem hmotného kultúrneho dedičstva sa v území zachovali aj prvky nehmotného
kultúrneho dedičstva vo forme ľudových tradícií, zvykov, pôvodných remesiel, slovesnej
a hudobnej kultúry a expozícií významných osobností, ktoré sa v regióne narodili alebo tu
pôsobili: Ján Botto, Juraj Palkovič, Ľudovít Kubáni, Samuel Kollár, P.E.Dobšinský, Ivan
Krasko, Ladislav Mňačko, Janko Francisci - Rimavský, Matej Hrebenda, Ján Mináč a mnohí
ďalší.

2.4.7 História územia
Prvé písomné zmienky jednotlivých obcí územia MAS MALOHONT svedčia o tom,
že ich história siaha hlboko do minulosti, až do konca 12. storočia a začiatku 13. storočia,
kedy boli súčasťou Hontianskej stolice, ako celý región Malohont, do ktorého patrili.
Územie historického regiónu Malohont zodpovedalo približne severnej a strednej časti
dnešného okresu Rimavská Sobota a severovýchodnej a východnej časti okresu Poltár.
Územie Malohontu susedilo zo severu so Zvolenskou stolicou, z východu a z juhu s
Gemerskou a zo západu s Novohradskou. Malohontom pretekala rieka Rimava. Nakoľko
MAS MALOHONT sa viac ako 3/4 územia rozprestiera na území historického Malohontu,
možno jeho históriu považovať za spoločnú históriu obcí MAS. /obr. č. 2./
Obr. č. 2 – Historický región Malohont

Malohont patril v 13. storočí kaločskému
arcibiskupovi a bol nezávislý od Gemeru aj
Novohradu. Od polovice 13. storočia bol
známy ako Rimavský komitát. Územie bolo
spravované arcibiskupským úradníkom,
ktorého súdna právomoc sa rovnala funkcii
župana komitátu. Na prelome 13. a 14.
storočia Rimavský komitát dočasne stratil
svoju samostatnosť a bol pripojený k
Hontianskej
stolici.
Keďže
územie
Rimavského komitátu bolo od Hontu
oddelené územím Novohradu, vyvolávalo to
nespokojnosť tunajších zemanov, ktorí sa
nemohli zúčastňovať v plnej miere na
politickom živote Hontianskej stolice. Preto
sa niekedy na prelome 14. a 15. storočia
zrodilo pomenovanie pre túto oblasť Malohont a Malohontská stolica získala v
rámci Hontu značnú samostatnosť, no
nespokojnosť medzi šľachtou naďalej
pretrvávala. V 16. storočí sa Malohont
a Hont na krátke obdobie oddelili. V 80.
rokoch 17. storočia prerástla nespokojnosť
do otvoreného konfliktu medzi Hontom a
Malohontom, Malohont opäť na krátko získal
samostatnosť.
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V r. 1687 zástupcovia Malohontu žiadali uhorský snem o pripojenie k Novohradu alebo
úpravu jeho postavenia v Honte, no neúspešne. Uhorský snem ponechal Malohont ako
samostatný dištrikt s rozsiahlou samosprávou v Honte. Zemania Malohontu si mohli voliť
okrem iného svojho podžupana, a zasadnutia týkajúce sa Malohontu museli zasadať v
Malohonte. Rozpory však neustali, keďže hontianska šľachta naďalej zneužívala Malohont
vyššími daňami, dodávkami tovaru a vojakov a nerešpektovala jeho práva malohontského
dištriktu.
V ďalších rokoch nasledovali neúspešné pokusy o spojenie sa s Novohradom r. 1690 či
osamostatnenie sa počas povstania Františka II. Rákocziho. Nakoniec sa trvale od roku 1802
podarilo dosiahnuť oddelenie Malohontu od Hontu a jeho spojenie s Gemerom do GemerskoMalohontskej stolice (neskôr župy), ktoré pretrvalo až do zániku župného zriadenia na
Slovensku v roku 1922. Najvýznamnejšími mestami Malohontu bolo dnešné okresné mesto
Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec.
Súčasné štruktúry osídlenia sa začali formovať v stredoveku, kedy sa niektoré osady
transformovali na mestá a od kráľa získali rôzne výsady. V 16. storočí došlo k prerušeniu
hospodárskeho a politického rozvoja, a to v dôsledku tureckých povstaní a stavovských vojen.
Mnohé obce boli v tomto období vypálené a po dlhší čas neobývané.
V 18. a 19. storočí nastal v území prudký hospodársky rozvoj. V Malohonte sa začala
rozvíjať ťažba a spracovanie železa v železiarňach v severnej časti regiónu (Rimavské
Brezovo a Hnúšťa). Na prelome storočí bola práve v Rimavskom Brezove založená Rimavsko
-muránska železiarska spoločnosť, ktorá na vtedajšie pomery bola významným zdrojom
zamestnania ľudí z obcí dnešného regiónu MALOHONT. V severovýchodnej časti územia
(Utekáč) bola založená skláreň. Po útlme železiarskej výroby v začiatkoch 20. storočia, bola
v Hnúšti založená chemická továreň. Hnúšťa sa stala priemyselným centrum severnej časti
Malohontu a v rokoch 1938 - 1960 bola okresným mestom.

2.5 Popis materiálnych zdrojov
2.5.1 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov a pozemkové úpravy
Zmyslom ROEP je sústrediť všetky dostupné údaje o pozemkoch v danom
katastrálnom území a o právnych vzťahoch k nim, aby po zapísaní do Katastra nehnuteľností
mohli byt' využívané ako údaje katastra, čo v konečnom dôsledku bude znamenať zrýchlenie
operácií na trhu s nehnuteľnosťami, a teda i zvýšenie právnej istoty vlastníkov a iných
oprávnených k nehnuteľnostiam.
K 31.11.2008 bolo podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách zabezpečené usporiadanie pozemkového vlastníctva v 19
katastrálnych územiach z celkových 43 katastrálnych území v pôsobnosti MAS. Zostavovanie
registrov podľa tohto zákona bolo vykonávané mimo zastavaného územia obce (v
extraviláne), a to vo forme registra pôvodného stavu (RPS), registra vlastníckych práv (RVP),
alebo zjednodušeného registra pôvodného stavu (ZRPS).
V roku 1995 bol vypracovaný zákon NR SR č.180/1995 Z.z. o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim, podľa ktorého sú práce vykonávané v celom
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katastrálnom území (v intraviláne aj extraviláne) vo forme zostavovania registra obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP).
Registre zostavené podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ( RPS,
RVP a ZRPS) sa rozšíria podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov
o zastavané územia obce (intravilán), a to formou registra obnovenej evidencie pozemkov
zostaveného po RVP alebo ZRPS. (RvIN)
Tab.č. 15 – Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov v území
katastrálne územie

konanie
konanie o obnove evidencie niektorých
o pozemkových
pozemkov a právnych vzťahov k nim
úpravách podľa
podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.
ZRPS
RvIN
ROEP
Babinec
ukončený
ukončený
––––
Budikovany
––––
––––
ukončený
Čerenčany
––––
––––
––––
Dražice
––––
––––
ukončený
Drienčany
ukončený
ukončený
––––
Ďubákovo
ukončený
ukončený
––––
Hnúšťa
––––
––––
ukončený
Horné Zahorany
ukončený
ukončený
––––
Hostišovce
––––
––––
ukončený
Hrachovo
––––
––––
ukončený
Hrušovo
ukončený
ukončený
––––
Klenovec
ukončený
ukončený
––––
Kociha
ukončený
ukončený
––––
Kokava nad Rim.
––––
––––
ukončený
Kraskovo
ukončený
ukončený
––––
Kružno
––––
––––
––––
Kyjatice
ukončený
ukončený
––––
Lipovec
––––
––––
ukončený
Lukovištia
ukončený
ukončený
––––
Malé Teriakovce
ukončený
––––
––––
Nižný Blh
––––
––––
ukončený
Nižný Skálnik
––––
––––
ukončený
Ožďany
––––
––––
ukončený
Padarovce
ukončený
ukončený
––––
Poproč
––––
––––
ukončený
Potok
––––
––––
ukončený
Rimavica
––––
––––
––––
Rimavská Baňa
––––
––––
––––
Rimavská Lehota
ukončený
ukončený
––––
Rimavské Brezovo
ukončený
ukončený
––––
Rimavské Zalužany
––––
––––
ukončený
Rovné
––––
––––
ukončený
Slizké
ukončený
––––
––––
Sušany
ukončený
ukončený
––––
Šoltýska
ukončený
ukončený
––––
Španie Pole
––––
––––
ukončený
Teplý Vrch
––––
––––
prebieha
Utekáč
––––
––––
ukončený
Veľké Teriakovce
ukončený
––––
––––
Vrbovce
––––
––––
prebieha
Vyšný Skálnik
––––
––––
––––
Vyšný Blh
––––
––––
ukončený
Zacharovce
ukončený
ukončený
––––
Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Rimavská Sobota a Poltár, 2008
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projekt
pozemkových
úprav
PPÚ
ukončený
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Podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. prebehlo obnovenie evidencie niektorých pozemkov
(ROEP) a právnych vzťahov k nim v 17 katastrálnych územiach a v 2 katastrálnych územiach
prebieha. Pozemkové úpravy sú ukončené len v 2 katastrálnych územiach, a to v Hrachove
a Babinci. /tab. č. 15/

2.5.2 Domový a bytový fond
Domový fond v riešenom území predstavuje spolu 7 623 domov, z ktorých 96,3 %
tvoria rodinné domy a 3,7 % bytové domy. Celkovo sa v nich nachádza 10 936 bytov,
z ktorých je 78,9 % trvale obývaných, pričom byty v bytových domoch sú obývané na 97 %.
/tab. č. 16/

z toho

Tab. č. 16 - Štruktúra domového a bytového fondu v regióne
rodinné domy bytové domy
7 339
284
domov spolu
v%
96,3
3,7
284
5 206
trvale obývané domy
v % z domov spolu
70,9
100,0
0
2 133
neobývané
v % z domov spolu
29,1
0,0
z toho určené na rekreáciu
728
0
v % z neobývaných domov
34,1
–
7 975
2 961
v nich byty spolu
z
5 758
2 874
trvale obývané byty
toho v % z bytov spolu
72,2
97,1

domový fond spolu
7 623
100,0
5 490
72,0
2133
28,0
728
34,1
10 936
8 632
78,9

Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2001

Trvale obývaný domový fond tvorí 5 206 rodinných domov a 284 bytových domov.
Z neobývaných domov, ktoré tvoria spolu 28 %, je viac ako 1/3 určená na rekreáciu. /tab. č.
16, graf č. 12, graf č. 13/
Graf č. 12 - Domový fond v regióne

Graf č. 13 - Bytový fond v regióne

72,0%

78,9%

28,0%
trvale obývané domy

21,1%
neobývané domy

trvale obývané byty

neobývané byty

Domový a bytový fond v regióne je pomerne zastaralý, nakoľko priemerný vek domu je 40
rokov (ŠÚ SR – SODB, 2001). Výstavba domového a bytového fondu mala do roku 1980
stúpajúcu tendenciu. Najviac domov bolo v území vystavaných v rokoch 1946 – 1970, a to
takmer 39 % z celkového počtu domov. Počas ďalších 10 rokov bolo postavených 20,3 %
domov a takmer rovnaký podiel domov predstavujú domy postavené do roku 1945.
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V posledných hodnotených rokoch sa intenzita výstavby domového a
podstatne znížila. /tab. č. 17, graf č. 14/
Tab. č. 17 - Trvale obývané byty podľa obdobia výstavby
byty
obdobie výstavby
bytov
v rodinných domoch v bytových domoch
236
1 473
do roku 1945
2 532
818
1946 - 1970
863
887
1971 - 1980
576
750
1981 - 1990
314
183
1991 - 2001
spolu
5 758
2 874

bytového fondu

spolu v %
1 709 19,8
3 350 38,8
1 750 20,3
1 326 15,4
497
5,8
8 632 100,0

Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2001

počet bytov

Graf č. 14 - Trvale obývané byty podľa obdobia výstavby
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Z 8 632 trvale obývaných bytov v obciach riešeného regiónu je 92,5 % napojených na verejný
vodovod. Necelých 42 % bytov má septik a necelých 40 % bytov má kanalizačnú prípojku.
Polovica bytov je napojená na plynové vykurovenie. Byty so splachovacím záchodom tvoria
necelých 77 % z celkového počtu obývaných bytov. /tab. č. 18, graf č. 15/
Celkovo možno konštatovať, že vybavenie obývaných bytov technickou
infraštruktúrou je pomerne slabé.
Tab. č. 18 - Vybavenie trvale obývaných bytov v regióne
vybavenie bytov
počet
%
bytov spolu
100,0
8 632
s plynom
4 348
50,4
s vodovodom
7 982
92,5
s kanalizačnou prípojkou
3 376
39,1
so septikom alebo domácou ČOV
3 614
41,9
so splachovacím záchodom
6 652
77,1
s kúpeľňou
7 398
85,7
Zdroj: ŠÚ SR – SODB, 2001
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Graf č. 15 - Vybavenie trvale obývaných bytov v regióne

vybavenie bytov
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so splachovacím záchodom
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2.5.3 Dopravná, technická a komunikačná infraštruktúra
•

Cestná a železničná sieť

Dopravná sieť je rozvinutá primerane, avšak kvalita ciest nezodpovedá dnešným
požiadavkám cestnej dopravy. Hlavnú dopravnú kostru územia tvoria cesty II. triedy:
- cesta II/531 v smere Rimavská Sobota – Hnúšťa – Tisovec je významnou dopravnou
spojnicou sever – juh (Nízke Tatry – Maďarská republika)
- cesta II/526 v smere Rožňava – Jelšava – Hnúšťa – Klenovec – Kokava nad Rim. –
Kriváň je dôležitým cestným ťahom v smere východ – západ
Spolu s cestou II/595 v smere Poltár – Lučenec zabezpečujú spojenie medzi obcami v území
navzájom a napojenie riešeného územia na celoštátnu cestnú sieť - na južnú rozvojovú os
Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Košice, ktorá prechádza južným okrajom územia
(obcou Ožďany) a 2 km od jeho južnej hranice. S cestou II/531 sa križuje v Rimavskej
Sobote. Dôležitou križovatkou ciest II/531 a II/526 je mesto Hnúšťa. Cestnú sieť tvoria
v prevažnej miere cesty II., III. triedy a ostatné cesty, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom
stave.
Železničnú sieť riešeného územia tvoria trate:
- jednokoľajová trať č. 173 Jesenské – Rimavská Sobota – Hnúšťa – Brezno, ktorá má
nadregionálny charakter
- jednokoľajová trať č. 162 Lučenec – Poltár – Utekáč, ktorá má regionálny význam
Tieto trate vedú 12 obcami riešeného územia a napájajú ho na celoštátnu železničnú sieť – na
južný ťah Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice.
•

Plynofikácia

Úplne alebo z časti je plynofikovaných 18 obcí, t.j. 46 % obcí v území MAS, a to
najmä v západnej časti regiónu, v obciach pozdĺž hlavných cestných ťahov a s vyšším počtom
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obyvateľov. Ostatné obce nie sú splynofikované z dôvodu ekonomickej neefektívnosti a ani
do budúcna nie je možné uvažovať s ich plynofikáciou pre ich veľký rozptyl - veľké
vzdialenosti obcí s malým počtom obyvateľov.
Napájacím plynovodom je Rimavská Sobota – Tisovec – Brezno v smere sever – juh, DN
500.
•

Kanalizácia

Kanalizácia je vybudovaná v 8 obciach riešeného územia, z toho 2 obce majú do 1 000
obyvateľov (Teplý Vrch a Čerenčany) , 5 z nich má do 5 000 obyvateľov (Veľký Blh,
Ožďany, Kokava nad Rimavicou, Klenovec, Utekáč) a posledným z nich je mesto Hnúšťa.
Ostatné obce územia nemajú vybudovanú kanalizáciu ani čističku odpadových vôd.
Splaškové vody sú akumulované v individuálnych žumpách a septikoch, v niektorých
prípadoch aj voľne odvádzané do vodných tokov.
•

Zásobovanie pitnou vodou

Hlavným vodným zdrojom na území regiónu MALOHONT je vodárenská nádrž
Klenovec. Prívodné potrubie Rimavskosobotského vodovodu je DN 700 a súbežne s ním
prechádza aj trasa úžitkového vodovodu DN 600 pre zásobovanie priemyslu v Hnúšti.
Z vodného zdroja Klenovec je zásobovaných 16 obcí, ostatné obce sú zásobované
z miestnych prameňov a studní.
•

Zásobovanie elektrickou energiou

Obce regiónu sú zásobované elektrickou energiou 22 kV, a to vzdušnými prípojkami
do obcí a prostredníctvom trafostaníc je dodávka elektrickej energie zabezpečená priamo
k odberateľom. Sekundárna elektrická sieť je vedená vzdušne na betónových stĺpoch, na ktorú
sú odberatelia pripojení domovými prípojkami, vzdušným alebo káblovým vedením.
•

Zásobovanie teplom

Vykurovanie v obciach regiónu je v prevažnej miere riešené zemným plynom a tuhým
palivom, v malej miere je využívaná aj elektrická energia. Vykurovanie tuhým palivom
a elektrickou energiou prevažuje najmä v malých obciach vo východnej časti územia, ktoré
nie sú plynofikované. V obciach s plynofikáciou prevláda vzhľadom na dostupnosť zdrojov
a cenové možnosti kombinovaný spôsob vykurovania – plynom i tuhým palivom.
•

Nakladanie s komunálnym odpadom

V súčasnosti je vo všetkých obciach regiónu s výnimkou obce Lipovec zabezpečený
zber komunálneho odpadu, založený na pravidelnom systéme zberu prostredníctvom
zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov. Interval zberu je vo väčšine prípadov 1-krát
do týždňa, v niektorých malých obciach 2-krát mesačne.
Zber odpadov je v južných obciach regiónu zabezpečovaný firmou Brantner Gemer s.r.o.
Rimavská Sobota. V severnej časti riešeného územia zabezpečujú odvoz TKO Technické
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služby mesta Hnúšťa a v obciach okresu Poltár technické služby mesta Poltár. Odpad
z regiónu je ukladaný na skládke v Lučenci (mimo územia), v Hnúšti a v Kokave nad
Rimavicou.
Separovaný zber odpadu je realizovaný vo väčšine obcí. V obciach vo východnej časti
regiónu (MR Teplý Vrch) ide o zber biologicky rozložiteľného odpadu, v 5 obciach aj
o plasty a sklo. V ostatných obciach sa separuje predovšetkým sklo, plasty a papier, a to do
zberných nádob, prípadne do vriec. Niekoľkokrát do roka sa realizuje v obciach MR Rimava
a Rimavica aj zber nebezpečného odpadu a starých pneumatík.
•

Dopravné spojenie

Obce regiónu MALOHONT ležiace na hlavných cestných ťahoch, v ktorých žije
prevažná väčšina obyvateľov územia, sú pomerne dobre vybavené verejnou autobusovou
dopravou s dostatočným počtom spojov. V 8 obciach majú zastavenia aj diaľkové linky
autobusovej dopravy. Takmer vo všetkých obciach na hlavných cestných ťahoch (10 z 11) je
zabezpečovaná aj železničná doprava, a to osobná i nákladná. V ostatných obciach je
nevyhnutné využívať autobusovú a automobilovú dopravu.
Frekvencia autobusových spojov v obciach mimo hlavných cestných ťahov okrem
obcí, ktoré sa nachádzajú mimo hlavných cestných ťahov (takmer všetky obce MR Teplý
Vrch, 5 obcí MR Rimava a Rimavica a 4 obce Mikroregiónu Sinec – Kokavsko) je nízka a
v odľahlých obciach s nízkym počtom obyvateľov je silne obmedzená na 2 – 5 spojov denne,
čo je nevyhovujúce pre dochádzku za prácou, do škôl a pre spojenie obcí s ostatnými
obcami/mestami, a tým aj ich službami.
•

Informačná a komunikačná infraštruktúra

Vo všetkých obciach riešeného územia sú vybudované miestne telefónne rozvody,
ktoré sú zabezpečované vzdušnými káblovými vedeniami. Mobilní operátori T-Mobile a.s.,
Orange GSM, a.s. a Telefonica O2 Slovakia a.s. majú pomerne dobré pokrytie takmer
v každej obci. Rozhlas a televízia majú dobrý signál vo všetkých obciach regiónu. Každá obec
má zároveň vybudovaný miestny rozhlas. V niektorých obciach existujú z dôvodu slabšieho
signálu aj rozvody káblovej televízie.
V každej obci regiónu je dostupné dial - up (vytáčané) pripojenie na internet
prostredníctvom telefónnej linky, ktoré zabezpečuje Slovak Telecom a.s. Vysokorýchlostné
DSL pripojenie je na základe technických možností dostupné len v 4 obciach (Hnúšťa,
Kokava nad Rimavicou, Ožďany a Veľký Blh). Vo väčšine obcí poskytujú bezdrôtové (Wi Fi) pripojenie lokálni poskytovatelia internetu. V severnej časti regiónu je to PMXnet s.r.o.
Hnúšťa a v južnej časti RSNET SK s.r.o., FairLight Computers s r.o. a WiMAX Telecom
s.r.o. Rimavská Sobota. Vo väčšine obcí vo východnej časti regiónu (väčšina obcí MR Teplý
Vrch) nie je z technických príčin dostupné ani jedno z uvedených pripojení.
Na internet je pripojených 23 obecných úradov, čo je len 59 %. Zo 16 obecných
úradov bez internetového pripojenia sa až 10 nachádza v Mikroregióne Teplý Vrch (východná
časť riešeného územia). Údaje o počte domácností s internetom nie sú dostupné.
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2.5.4 Rekreačné, ubytovacie a stravovacie zariadenia
Zariadení cestovného ruchu je v území regiónu pomerne málo a sú sústredené najmä
v okolí dvoch najvýznamnejších rekreačných oblastí v území. Najvýznamnejším strediskom
zimného cestovného ruchu je Kokava Línia – Háj, kde sa nachádza viac ako 240 chát a 7
veľkokapacitných zariadení s priemernou kapacitou 60 lôžok, ktoré okrem ubytovania
ponúkajú aj stravovacie služby a iné doplnkové služby. V rekreačnom stredisku Línia – Háj je
k dispozícii 9 lyžiarskych vlekov s umelým zasnežovaním. Druhou najvýznamnejšou
rekreačnou oblasťou je vodná nádrž Teplý Vrch s najteplejšou vodou na Slovensku. V jej
blízkosti sa nachádzajú dve rekreačné zariadenia s celkovou kapacitou 220 lôžok a 120
stanov. Ubytovanie a stravovanie dopĺňajú najmä športové areály, náučné chodníky
a požičovne športových potrieb.
Ubytovacie a stravovacie kapacity sú v uvedených oblastiach pomerne dostatočné.
Ďalším strediskom lyžovania je Skorušina v Klenovci s 2 lyžiarskymi vlekmi.
Okrem spomenutých ubytovacích zariadení sa ďalšie nachádzajú v Hnúšti (hotel
a ubytovňa), v Klenovci (hotel a rekreačné chatky), v Kokave nad Rimavicou (penzión),
v Lehote nad Rimavicou (veľkokapacitná chata), v Ostranoch (penzión – ubytovanie na
súkromí) a v obci Teplý Vrch (turistická ubytovňa). Takmer vo všetkých uvedených
zariadeniach sú poskytované aj stravovacie služby, v Hnúšti aj v ďalších dvoch reštauráciách
a v Rimavskej Bani v motoreste.
Celkovo možno konštatovať, že ubytovacích a stravovacích zariadení v regióne je
málo a vo viacerých prípadoch si vyžadujú rekonštrukciu a vyššiu vybavenosť.

2.5.5 Majetok obcí a objem investícii v posledných 5 rokoch
Celková posledná účtovná hodnota majetku obcí k 31.12.2008 je 797 miliónov Sk.
(vlastný prieskum, 2008) Majetok obcí tvoria predovšetkým budovy obecných úradov
a kultúrnych domov, školy, zdravotné strediská, domy smútku, hasičské zbrojnice, ďalšie
objekty spoločenského významu a iné obecné stavby.
Tab.č. 18 – Celkový rozpočet a objem investičných aktivít v mil. SKK
v mil. SKK
2004
2005
2006
celkový rozpočet 39 obcí
214,8
203,3
240,4
celková hodnota investičných aktivít
21,4
33,4
33,5
podiel investičných aktivít
z celkového rozpočtu obcí v %
10,0
16,4
13,9

2007
238,3
16,6

2008
611,6
206,4

7,0

33,8

Zdroj: vlastný prieskum 2008

Celkové rozpočty 39 obcí zahrnutých do územia MAS sa v sledovanom období pohybovali
každý rok nad 200 miliónov Sk. Z toho celkový objem financií vynaložených na investičné
aktivity obcí z vlastných zdrojov, dotácií a fondov Európskej únie sa pohyboval od 7 do
16,4 % z celkového rozpočtu obcí, s výnimkou roku 2008, v ktorom z celkovej hodnoty
investičných aktivít vo výške 206,4 mil. Sk predstavujú 183,5 mil. Sk investície mesta
Hnúšťa. /tab. č. 18, graf č. 16/ Prevažnú časť z nich tvorí podpora zo štátu a fondov EÚ na
revitalizáciu hnedej priemyselnej zóny.
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Celková hodnota investícií za sledované 5 ročné obdobie je 311,3 mil. Sk, bez investícií
mesta Hnúšťa v roku 2008, je to 127,8 mil. Sk.
Tab.č. 16 – Celkový rozpočet a objem investičných aktivít v mil. SKK
700,0
611,6
600,0

mil. SKK

500,0
400,0
300,0

240,4

214,8

203,3

238,3

206,4

200,0
100,0
21,4

33,4

33,5

16,6

0,0
2004

2005

2006

2007

2008

rok
celkový rozpočet obcí

celková hodnota investičných aktivít

Údaje z prieskumu majú informatívny charakter a vyjadrujú priemerné hodnoty za územie 39
obcí. Investičná aktivita jednotlivých obcí je rozdielna a spravidla závisí od veľkosti obce
a teda aj výšky rozpočtu a objemu financií získaných z dotácií kraja, ministerstiev
a prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

2.6 Popis ekonomických zdrojov
2.6.1 Podnikateľská sféra
Podnikateľské prostredie je odrazom situácie, ktorá je v regióne MAS MALOHONT
ovplyvnená vysokou nezamestnanosťou, nízkou kúpyschopnosťou a vzdelanostnou úrovňou.
Počet podnikateľských subjektov v území je rozdielny. Zatiaľ, čo v juhovýchodnej časti
regiónu (MR Teplý Vrch) je podnikateľských subjektov menej a významnejšie z nich sa
zaoberajú poľnohospodárstvom, v strednej (MR Rimava a Rimavica) a severovýchodnej časti
regiónu (MR Sinec – Kokavsko), najmä pozdĺž hlavných cestných ťahov ich počet rastie
a orientujú sa prevažne na spracovanie dreva. V meste Hnúšťa podobne ako v minulosti, tak
aj dnes prevláda priemyselná výroba, ktorá vytvára najväčší počet pracovných príležitostí
v území regiónu.
Najpočetnejšie zastúpenie v podnikateľskej sfére má terciárny sektor so 72 %, tvorený
prevažne fyzickými osobami podnikajúcimi na základe živnostenského oprávnenia. Svoju
činnosť vykonávajú najmä ako samo zamestnávatelia. /tab. č. 19, graf č. 17, graf č. 18/
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Tab. č. 19 - Počet podnikateľských subjektov v území podľa sektorov
sektor
fyzická osoba
s.r.o.
ostatné
spolu
142
31
67
primárny
240
93
32
4
sekundárny
129
860
74
20
terciárny
954
celkom
1095
137
91
1323
Zdroj: vlastný prieskum, 2007

Graf č. 17 - Podnikateľské subjekty v území podľa sektorov
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Graf č. 18 - Počet podnikateľských subjektov v území podľa sektorov
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Výrobný sekundárny sektor je zastúpený najnižším počtom podnikateľských subjektov 9,8 %, ktoré sú však najväčšími zamestnávateľmi v území regiónu. Primárny sektor tvoria
firmy zaoberajúce sa poľnohospodárstvom a lesníctvom, ktoré spolu predstavujú 18 %
podnikateľskej sféry v riešenom území. /tab. č. 19, graf č. 17/

2.6.2 Ekonomické sektory a ich zastúpenie
Významným odvetvím primárneho sektoru je poľnohospodárstvo, ktoré tvorí 42,5 %,
po ňom nasleduje lesníctvo s 4,6 %-ami subjektov primárneho sektoru, v ktorom pracujú
takmer všetky fyzické osoby poskytujúce služby v lesníctve. Ťažbou nerastných surovín sa
zaoberá firma v meste Hnúšťa. V poľnohospodárstve podnikajú v prevažnej miere spoločnosti
s ručením obmedzeným a súkromne hospodáriaci roľníci. Živočíšna výroba je zameraná
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najmä na chov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných, v rastlinnej výrobe sa subjekty venujú
pestovaniu krmovín, olejovín a obilnín. Poľnohospodárstvo odvetvie je aj v súčasnosti
druhým najväčším zamestnávateľom v podnikateľskej sfére. /tab. č. 20, graf č. 19/
Tab. č. 20 - Prehľad podnikateľských subjektov v území podľa sektorov a odvetví
počet podnikateľských subjektov

primárny

sektor

odvetvie
poľnohospodárstvo a súvisiace služby
lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
pílenie a približovanie dreva, služby v lesníctve
ťažba nerastných surovín

fyzická
osoba
12
4
126

s.r.o.
25
6

ostatné
65
1
1

142
7
11
51
2
8
14

31
3
15
6
3
5

3

sekundárny spolu
kaderníctvo, kozmetické a masérske služby
maloobchod, veľkoobchod a obchodná činnosť
pohostinské služby
ubytovanie a stravovanie
rekreačné zariadenia
autodoprava
poradenská a konzultačná činnosť
účtovníctvo a administratívne práce
murárske a stavebné práce
remeselná činnosť
opravy a servis
inštalatérstvo a montáže
rozvod elektriny, plynu a vody
nakladanie s odpadom
foto, video a PC služby
zdravotná starostlivosť
sprostredkovateľská činnosť
ostatné služby

93
18
247
71
37
1
48
24
25
57
16
32
22

32

4

27

8
1

terciárny spolu
celkom
Zdroj: vlastný prieskum, 2007

terciárny

sekundárny

primárny spolu
stavebníctvo (uskutočňovanie stavieb a ich zmien)
drevársky priemysel
spracovanie dreva a stolárstvo
chemický priemysel
potravinársky priemysel
ostatný spracovateľský priemysel

5
3
14
2
2

67
1

1
1

spolu
102
11
126
1
240
10
27
51
8
14
19
129
18
282
72
42
5
63
26
27
57
16
34
24
7
4
15
8
220
34

1
2
1
1
1
6
9

1

860

74

20

954

1095

137

91

1323

2
14
2
210
34

6
1

1

Medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske podniky hospodáriace v obciach riešeného územie
patria: Roľnícke družstvo Klenovec, AGROTRADE s.r.o. Padarovce, KEĽO A SYNOVIA
s.r.o. Veľké Teriakovce, AGROTAURIS s.r.o. Rimavská Sobota, AGROKOL s.r.o. Rimavská
Baňa a Poľnofarma MOGBI s.r.o. Hrachovo. Niektoré poľnohospodárske podniky plánujú
v budúcnosti investovať do diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam vidiecky cestovný ruch a agroturistika. Príkladom je Firma GULIK, ktorá v tomto roku
vybudovala z prostriedkov EÚ ubytovanie na súkromí s predajom výrobkov z ovčieho mlieka.
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Ťažbou magnezitu a mastenca v Hnúšti – Mútnik sa zaoberá Gemerská nerudná spoločnosť
a.s.
Graf č. 19 - Odvetvia primárneho sektoru v území
4,6%

52,5%

42,5%

0,4%

poľnohospodárstvo

lesníctvo a ťažba dreva

služby v lesníctve

ťažba nerastných surovín

Sekundárny sektor je zastúpený viacerými odvetviami. Nosným odvetvím z hľadiska
počtu subjektov je drevársky priemysel, ktorý pokrýva 20,9 % sektoru a v ktorom pracuje na
základe živnostenského oprávnenia väčšina fyzických osôb z oblasti pracovania dreva a
stolárstva, ostatné z nich sú samo zamestnávateľmi. Po ňom nasleduje ostatný spracovateľský
priemysel – 14,7 % zastúpený spracovaním automobilových komponentov, skla, textilu a i.,
ktoré spolu s chemickým priemyslom – 6,2 % zamestnávajú najväčší počet ľudí a
potravinársky priemysel, ktorý však v porovnaní s ostatnými odvetviami, zamestnáva malý
počet ľudí. Stavebníctvo má na sekundárnom sektore 7,8 % - ný podiel. /tab. č. 20, graf č. 20/
Graf č. 20 - Odvetvia sekundárneho sektoru v území
39,5%
20,9%

6,2%
7,8%

10,9%

14,7%

stavebníctvo

drevársky priemysel

spracovanie dreva a stolárstvo

chemický priemysel

potravinársky priemysel

ostatný spracovateľský priemysel

Najväčšími zamestnávateľmi v priemyselnej výrobe sú: YURA Corporation Slovakia s.r.o.
Lednické Rovne, SLZ – Chémia a.s. Hnúšťa, T - Gum Hnúšťa s.r.o., EVASPORT s.r.o., a
Kokavan s.r.o. Kokava nad Rimavicou. V menších obciach v južnej časti regiónu je tento
sektor zastúpený malými a strednými podnikmi v oblasti spracovania dreva a strojárstva.
V terciárnom sektore je počtom podnikateľských subjektov najviac zastúpené odvetvie
maloobchodu – 29,6 %, po ňom nasleduje sprostredkovateľská činnosť – 23,1 %, pohostinské
služby – 7,5 %, cestná nákladná i osobná doprava – 6,6 % a pomocné murárske práce – 6 %.
Svoju činnosť v ňom vyvíjajú v prevažnej miere živnostníci, a to najmä ako samo
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zamestnávatelia, pracovné miesta pre ľudí z regiónu sú vytvorené najmä v maloobchode
a pohostinských službách. /tab. č. 20, graf č. 21/
Graf č. 21 - Odvetvia terciárneho sektoru v území
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29,6%
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Málo rozvinutým odvetvím s dobrou perspektívou do budúcna je cestovný ruch, ktorý
zahŕňa okrem ubytovacích a stravovacích služieb, aj ďalší rad doplnkových služieb
z terciárneho sektoru. Napriek tomu, že počet podnikateľských subjektov v tejto oblasti je
veľmi nízky, majú v regióne svoj význam a v obciach, kde pôsobia, sú významným
zamestnávateľom. Niektoré z týchto pracovných miest sú však sezónne, v južnej časti regiónu
v lete a v severnej časti v zime.
Územie MAS MALOHONT má vhodné podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a
agroturistiky. Prepojenie horskej turistiky, zimnej rekreácie s rekreáciou pri vode predstavuje
v kontexte s ďalšími aktivitami a využitím prírodných a kultúrnych daností územia
predstavuje nevyužitý potenciál pre vytvorenie atraktívnej ponuky pre návštevníkov regiónu,
a tým aj pre rozvoj cestovného ruchu.

2.6.3 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Aktuálne údaje (2006) o počte ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) sú
v súčasnosti dostupné len za územie Slovenskej republiky, Banskobystrický kraj a okresy,
v ktorých sa riešené územie rozprestiera. Rovnako aj najaktuálnejší počet obyvateľov za
jednotlivé sledované celky je z roku 2006, preto boli pre porovnanie podielu EAO použité
údaje k danému roku. Počet EAO za jednotlivé obce územia, a tým aj za celé územie MAS
MALOHONT je k dispozícii posledne za rok 2001, kedy bolo v obciach regiónu 12 694
EAO, čo je 47,8 % z trvale bývajúceho obyvateľstva v danom roku. /ŠÚ, 2001/
V roku 2004 došlo k úprave prepočtu ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo malo za následok
mierne zmeny v počte EAO na úrovni všetkých hodnotených jednotiek (okres, kraj, SR). Za
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predpokladu, že sa po tejto úprave podiel EAO v obciach regiónu MALOHONT zvýšil oproti
roku 2001 v priemere rovnako ako podiel EAO na úrovni okresu Rimavská Sobota (+ 1,4 %),
tak ekonomicky aktívne obyvateľstvo v riešenom území predstavuje 49,1 % z bývajúceho
obyvateľstva. /tab. č. 21, graf č. 22/
Tab. č. 21 - Podiel EAO na bývajúcom obyvateľstve v regióne, okrese, kraji a SR v roku 2006
ekonomicky aktívne
podiel
obyvateľstvo
podiel
bývajúce obyvateľstvo
podiel
žien
žien
EAO z EAO
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
jednotka
v%
v%
v%
45,2
5 393 637 2 618 284 2 775 353 51,5 2 558 647 1 403 081 1 155 566 47,4
SR
655 762 316 168 339 594 51,8
312 064 167 994 144 070 47,6
46,2
kraj
okres
82 460
39 929
42 531 51,6
40 209
21 344
18 865 48,8
46,9
R.Sobota
okres
22 701
11 039
11 662 51,4
11 281
6 248
5 033 49,7
44,6
Poltár
12 768
13 251 50,9
12 783*
6 864*
5 919* 49,1
MAS
26 019
46,3
* EAO spolu - odhad podľa %-uálneho podielu za okres Rimavská Sobota v roku 2006,
podiel mužov a žien na EAO - odhad podľa % - uálneho podielu za obce MAS zo SODB v roku 2001
Zdroj: ŠÚ SR, 2006

Graf č. 22 - Podiel EAO na bývajúcom obyvateľstve v regióne

50,9%

49,1%

ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Rozdiel medzi podielom EAO v území a v okresoch, v ktorých sa územie regiónu rozprestiera
je minimálny. V porovnaní s priemerom Banskobystrického kraja je to o 1,5 % menej a o 1,7
% menej ako priemer SR.
Podiel žien na bývajúcom obyvateľstve sa na úrovni všetkých sledovaných jednotiek
pohybuje nad 51 %, v riešenom území je to necelých 51 %. Z ekonomicky aktívnych
obyvateľov majú väčšinové zastúpenie muži. /tab. č. 21/

2.6.4 Zamestnanosť
Takmer 24 % z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva pracuje
v priemyselnej výrobe, ktorá je sústredená predovšetkým v meste Hnúšťa a okolitých obciach
v severnej časti regiónu. Ďalších 10 % EAO pracuje vo verejnej správe a aj v súčasnosti je
z hľadiska zamestnanosti významným odvetvím poľnohospodárstvo a s ním súvisiace služby,
v ktorom pracuje 8 % z EAO. /tab. č. 22, graf č. 23/
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Tab. č. 22 - Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva
odvetvie hospodárstva
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
EA bez udania odvetví
spolu

spolu
1 012
414
92
3 038
153
265
920
242
494
89
269
1 256
672
640
235
2 903
12 694

v%
8,0
3,3
0,7
23,9
1,2
2,1
7,2
1,9
3,9
0,7
2,1
9,9
5,3
5,0
1,9
22,9
100,0

Zdroj: ŠÚ SR – SODB, 2001

Graf č. 23 - Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva
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Okrem podnikateľskej sféry sa na zamestnanosti v území MAS podieľajú vo výraznej
miere verejné inštitúcie – samospráva, školstvo, zdravotníctvo, sociálne zariadenia a ostatné
verejné služby (pošta, polícia,...), ktoré zamestnávajú 22 % z celkového počtu ekonomicky
aktívnych obyvateľov a 28,6 % z pracujúcich. /tab. č. 22, graf č. 23, graf č. 24/
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Graf č. 24 – Podiel zamestnanosti vo verejných inštitúciách
71,4%

28,6%
podnikateľská sféra

verejná sféra

Pracovné príležitosti v obciach hodnoteného územia nie sú dostatočné, preto väčšina
ľudí odchádza denne za prácou do iných obcí v území a do obcí/miest okres Rimavská Sobota
a Poltár. Najviac ľudí v rámci územia MAS dochádza do mesta Hnúšťa, ktoré je aj z hľadiska
zamestnanosti dôležitým hospodárskym a obslužným centrom pre väčšinu obcí v území.
Obyvatelia južných častí regiónu dochádza za prácou prevažne do okresného mesta Rimavská
Sobota, v malej miere aj do Lučenca a z obcí v okrese Poltár zas do okresného mesta Poltár.
Významným zdrojom zamestnania pre obyvateľov je severne od územia aj mesta Tisovec.
Najvýznamnejšími zdrojmi zamestnania v spomenutých mestách sú:
- v Rimavskej Sobote: Sewon ECS Slovakia s.r.o. Lednické Rovne, Tauris a.s.,
Gemerská mliekareň a.s., SPOHYPO Rimavská Sobota a.s., KORO s.r.o., OSMA RS
s.r.o., Radoma a.s. a hypermarkety. V minulosti to boli závody strojárskeho
a potravinárskeho priemyslu, z ktorých za posledných 5 rokov došlo k zrušeniu takých
veľkých zamestnávateľov, akými bol pivovar, cukrárne, pekárne, konzerváreň a i.,
- v Tisovci: Cestné a stavebné mechanizmy a.s., Calmit a.s., Vanda s.r.o.
- v Poltári: SLOVGLASS a.s.
V súčasnosti veľký počet, najmä mladých ľudí a kvalifikovanej pracovnej sily, odchádza za
prácou a lepšími podmienkami do západných regiónov Slovenska a vo veľkej miere aj do
zahraničia, najmä do Čiech, Anglicka, Írska a Rakúska.

2.6.5 Nezamestnanosť
Miera nezamestnanosti k októbru 2007 je v hodnotenom území 20,4 %, pričom miera
nezamestnanosti v jednotlivých obciach je rozdielna. /tab. č.23/
Najnižšia je v obci Rimavské Zalužany 10,1 %, v Klenovci 13,2 % a v Drienčanoch 13,4 %.
V meste Hnúšťa sa miera nezamestnanosti pohybuje okolo 14,6 %. Najvyššia nezamestnanosť
je evidovaná v obciach s malým počtom obyvateľov, s vyšším podielom rómskej populácie a
v odľahlých obciach regiónu so slabou dostupnosťou – Lipovec 91,5 %, Poproč 60,0 %,
Slizké 63,9 % a Hostišovce 50,9 %, Španie Pole 47,0 %, Potok 46,3 %, Zacharovce 43,2 % a
Dražice 43,1 %. Jedná sa o obce v južnej a juhovýchodnej časti regiónu. V 13 obciach je
miera nezamestnanosti pod priemerom územia a prevažne sa pohybuje od 13 do 16 %.
Z 2552 evidovaných nezamestnaných tvoria 52,5 % muži a 47,5 % ženy. /tab. č. 23, graf č.25/
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Tab.č. 23 - Nezamestnanosť v regióne k októbru 2007
EAO
z toho uchádzači o zamestnanie (UoZ*) miera nezamestnanosti
(z celkového počtu UoZ)
spolu
muži
ženy
počet počet % počet % počet
%
%
MAS 12 488 2 552 20,4 1 339 52,5 1 213
47,5
20,4
*UoZ - občania hľadajúci zamestnanie, zaradení do evidencie nezamestnaných ÚPSVaR po podaní
písomnej žiadosti o sprostredkovanie zamestnania
Zdroj: ÚPSVaR Rimavská Sobota a Poltár, 2007

Graf č. 25 - Štruktúra nezamestnaných podľa pohlavia k októbru 2007
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Na vysokej nezamestnanosti sa vo veľkej miere podieľa nízka vzdelanostná úroveň, o čom
svedčí aj štruktúra nezamestnaných podľa vzdelania. Viac ako 40 % UoZ tvoria nezamestnaní
s ukončeným základným vzdelaním. Jedná sa veľký počet obyvateľov, ktorých umiestnenie
na trhu práce je minimálne. /tab. č. 24, graf č. 26/
Tab. č. 24 - Štruktúra nezamestnaných podľa ukončeného vzdelania k októbru 2007
EAO
z toho uchádzači o zamestnanie (UoZ) podľa vzdelania
spolu
bez
základné
stredné
stredné
vysokovzdelania
bez maturity
úplné
školské
počet počet počet % počet % počet
%
počet %
počet
%
MAS 12 488 2 552 219 8,6 1 050 41,1 810
31,7
430 16,8
43
1,7
Zdroj: ÚPSVaR Rimavská Sobota a Poltár, 2007

Graf č. 26 - Štruktúra nezamestnaných podľa ukončeného vzdelania k októbru 2007
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Druhou najpočetnejšou skupinou sú UoZ s ukončeným stredným vzdelaním bez maturity
s podielom 31,7 %. Nezamestnaní s úplným stredným vzdelaním tvoria 16,8 %
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a s vysokoškolským vzdelaním len 1,7 % UoZ. Viac ako 8 % nezamestnaných je bez
školského vzdelania. /tab. č. 24, graf č. 26/
Z hľadiska vekového zloženia je najviac nezamestnaných vo veku od 35 do 49 rokov, a to
37,1 %. Po nich nasledujú nezamestnaní vo veku nad 50 rokov – 25,2 % a vo veku od 25 do
34 rokov – 22,0 %. Takmer 16 % UoZ predstavujú nezamestnaní vo veku do 25 rokov. /tab. č.
25, graf č. 27/
Tab. č. 25 - Štruktúra nezamestnaných podľa veku k októbru 2007
EAO
z toho uchádzači o zamestnanie (UoZ) podľa veku
spolu
15 - 24 r.
nad 50 r.
25 - 34 r.
35 - 49 r.
počet počet počet
%
počet
%
počet
%
počet
%
MAS 12 488 2 552
402
15,8
561
22,0
946
37,1
643
25,2
Zdroj: ÚPSVaR Rimavská Sobota a Poltár, 2007

Graf č. 27 - Štruktúra nezamestnaných podľa veku k októbru 2007
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35 z 39 obcí riešeného územia patrí do okresu Rimavská Sobota, ktorý sa dlhodobo
radí medzi okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku, ktorá k októbru 2007
bola 29,5 %. Aj napriek tomu, že v jeho severnej časti je z hľadiska nezamestnanosti lepšia
ako v južných častiach, miera nezamestnanosti v území je 20,4 %. To je o 9 % menej ako
priemer okresu Rimavská Sobota, o 2,4 % viac ako priemer okresu Poltár a o 5 % menej ako
priemerná miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji. /tab. č. 26/
Tab. č. 26 - Miera nezamestnanosti v území, okrese, kraji a SR k októbru 2007
EAO
z toho uchádzači o disponibilný miera
počet UoZ1 nezam.2
zamestnanie (UoZ)
jednotka
počet
počet
%
počet
%
SR
2 600 592
238 447
9,2
206 071
9,2
kraj
315 842
48 902
15,5
43 890 15,5
okres Rimavská Sobota
39 281
11 598
29,5
10 738 29,5
okres Poltár
11 016
1 983
18,0
1 733 18,0
12 488
2 552
20,4
MAS MALOHONT
–- 20,4
1

miera
evidovanej
nezam.3
%
7,9
13,9
27,3
15,7
–-

UoZ, ktorí bezprostredne po ponuke voľného pracovného miesta môžu nastúpiť do pracovného pomeru
vypočítaná z celkového počtu UoZ
3
vypočítaná z disponibilného počtu UoZ
Zdroj: ÚPSVaR SR, ÚPSVaR Rimavská Sobota a Poltár, 2006
2
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Pre porovnanie miery nezamestnanosti na úrovni územia, okresu, kraja a SR boli použité údaje
k októbru 2007, s upraveným počtom EAO za územie MAS oproti roku 2006 podľa zmeny na úrovni
okresu Rimavská Sobota.
Tab. č. 27 - Vývoj počtu UoZ v území
rok
1.1. 2004 1.1.2005 1.1.2006
počet UoZ
2798
2786
2933
Zdroj: ÚPSVaR Rimavská Sobota a Poltár, 2007

31.12.2007
2552

Graf č. 28 - Vývoj počtu UoZ v území
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V období posledných 4 rokov došlo k poklesu počtu UoZ. V roku 2005 bol zaznamenaný
mierny nárast, z dôvodu zrušenia viacerých významných zamestnávateľov v okresnom meste
Rimavská Sobota, a to najmä v odvetví potravinárskeho priemyslu. Pod zníženie počtu UoZ
v ďalších sledovaných rokoch sa podpísal najmä príchod spoločnosti YURA Corporation
Slovakia s.r.o. Lednické Rovne, ktorý spustil svoje prevádzky v Hnúšti aj v Rimavskej
Sobote. /tab. č. 27, graf č. 28/

2.6.6 Bankový a iný finančný sektor
Bankové a finančné služby priamo v území sú k dispozícii v meste Hnúšťa, kde sa
nachádza pobočka Všeobecnej úverovej banky a.s. a Slovenskej sporiteľne a.s., ktorá má
svoju prevádzku aj v obci Klenovec a Kokava nad Rimavicou. Rovnaké pobočky bánk sú aj
v blízkom meste Poltár. V uvedených a v ďalších 12 obciach sú finančné služby poskytované
v prevádzkach Slovenskej pošty a.s.
Centrom finančných a bankových služieb pre obyvateľov regiónu je okresné mesto Rimavská
Sobota, v ktorom sa nachádzajú pobočky 7 bánk, všetkých zdravotných poisťovní a ďalších
poisťovní a sporiteľní.

Príloha č.1 - Socio - ekonomická charakteristika
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KAPITOLA 3: ANALÝZY

3.1 SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
prírodné zdroje
- výhodná poloha územia v rámci okresu
- blízkosť hlavného cestného ťahu
medzinárodného významu
- vysoký podiel poľnohospodárskej pôdy
- vysoký podiel lesných porastov
- existencia zdroja pitnej vody a
minerálnych prameňov
- využívanie vodnej nádrže Teplý Vrch na
zavlažovanie a rekreáciu
- maloplošné chránené územia miestneho,
regionálneho a nadregionálneho významu
- dobré podmienky pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
- čisté ovzdušie a zdravé prostredie

SLABÉ STRÁNKY
prírodné zdroje
- čierne skládky
- prírodné prostredie a vodné toky
znečistené nelegálne vyhodeným
odpadom

ľudské zdroje
- veľký počet obcí s malým počtom
obyvateľov
- prirodzený úbytok obyvateľov
- prestárle obyvateľstvo
- nedostatočné sociálne služby
- nedostatočná informovanosť občanov
- nedostatočná úroveň informatizácie obcí
- nízka vzdelanostná úroveň
- úpadok úrovne školstva
- nedostatočná ponuka na celoživotné
ľudské zdroje
- ustálený počet obyvateľov
vzdelávanie
- pohostinní ľudia
- odchod mladých ľudí za prácou do iných
- pracovitosť ľudí v stredom a vyššom veku
regiónov Slovenska a do zahraničia
- záujem ľudí o vzdelanie
- nedostatok kultúrnych, športových
- obnova a zachovávanie ľudových tradícií
a spoločenských podujatí
a remesiel
- pasívny postoj občanov v veciam
- územie bohaté na významných dejateľov
verejným
- dobrý prístup občanov k informáciám
- nezáujem mladých ľudí o efektívne
- fungujúce profesionálne a dobrovoľné
využívanie voľného času
MVO pre podporu regionálneho rozvoja
- zlá vybavenosť športových zariadení
- existencia občianskych iniciatív a rôznych - neefektívne riešenie rómskej
záujmových organizácií
problematiky
- vyškolení miestni lídri a manažéri
- vandalizmus domácich aj turistov
- nedostatočná spolupráca miestnych
v oblasti regionálneho rozvoja
- bohaté skúsenosti s procesom
subjektov
programovania a plánovania
materiálne zdroje
- zlý stav technickej infraštruktúry v území
materiálne zdroje
- územie bohaté na kultúrne a historické
- zlá dostupnosť okrajových obcí v území
pamiatky
- zlý stav kultúrnych pamiatok
- pomerne dobrá dostupnosť základnej
- nedoriešený systém separovaného zberu
zdravotnej starostlivosti
- neobývané domy a byty
- kvalitné základné a stredné školstvo
- chátrajúce voľné hospodárske budovy
- informatizácia školských zariadení
a obecné objekty
- dobré pokrytie televíznym, rozhlasovým
- nedoriešené pozemkové úpravy v území
a telefónnym signálom
- zlý stav niektorých športovísk
- neupravené verejné priestranstvá
- existujúci produkt cestovného ruchu
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Gotická cesta
- rozbiehajúca separácia odpadov
- dobré autobusové a železničné prepojenie
obcí v území
- spracované územné plány väčšiny obcí
- existujúce priestory pre kultúru a šport
ekonomické zdroje
- dobré podmienky a potenciál pre rozvoj
lesníctva a poľnohospodárstva
- dostatok voľnej pracovnej sily
- rozvíjajúce sa malé výrobné podniky
- záujem podnikateľských subjektov
investovať vlastné zdroje do rozvoja
podnikov
- schopnosť podnikateľov, najmä
poľnohospodárov, využívať fondy EÚ

PRÍLEŽITOSTI
ekonomické
- zlepšenie koordinácie rozvojových
aktivít v území
- vzájomná spolupráca a združovanie
miestnych podnikateľských subjektov
- podpora malých a stredných
podnikateľov
- podpora rozvoja poľnohospodárstva a
jeho diverzifikácie
- rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky
a vidieckej turistiky
- prílev investícií z vonka
- spoločná propagácia územia
- program Leader a fondy EÚ
- využívanie miestnych prírodných
a kultúrnych zdrojov
sociálne
- posilnenie partnerstva a spolupráce na
miestnej úrovni
- rozvoj miestnych ľudských zdrojov
- spájanie obcí (menších s väčšími)
- cezhraničná spolupráca
environmentálne
- využívanie alternatívnych zdrojov
energií

VERZIA 1.1.

ekonomické zdroje
- vysoká nezamestnanosť
- dlhodobá nezamestnanosť
- nedostatočne ohodnotená práca
- nedostatok pracovných príležitostí
- nedostatok kvalitnej pracovnej sily
- nerovnomerne rozvinuté podnikateľské
prostredie v území
- nedostatočná podpora podnikateľov
- pokles malých farmárov
- zlé hospodárenie s lesmi
- nevyužívanie obnoviteľných zdrojov
energie
- slabo rozvinutý cestovný ruch
- nedostatočné využívanie daností regiónu
pre rozvoj cestovného ruchu
- nedostatok ubytovacích a stravovacích
kapacít
- nedostatočná propagácia daností a aktivít
územia
- čierna práca
OHROZENIA
miestne
- klesajúca populácia
- odchod mladých ľudí z územia
- zvýšenie Rómskej populácia
- kriminalita a vandalizmus
- nezáujem ľudí o veci verejné
- nízka kúpyschopnosť obyvateľov
- nevysporiadanie vlastníckych vzťahov
- nepripravenosť niektorých subjektov
čerpanie a následné prefinancovanie
projektov z eurofondov
regionálne a národné
- normy a podmienky EÚ
- preferencia veľkých firiem zo strany
štátu voči vidieku
- legislatíva štátu smerom od občana
- prehlbujúce sa regionálne rozdiely
- nevyhovujúca politika štátu v prospech
vidieka
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3.1.1 Postupy pri príprave SWOT analýzy
Základom pre spracovanie SWOT analýzy bol audit zdrojov, ktorý bol prezentovaný
na prvom verejnom stretnutí k zostaveniu SWOT analýzy, kde účastníci vyjadrili svoj názor
k jednotlivým oblastiam života formou pomocných otázok a následne o nich diskutovali.
Zapísané názory boli porovnané a doplnené výstupmi dotazníkového prieskumu. Aktualizácia
a doplnenie SWOT analýzy prebiehalo tiež formou vzájomnej diskusie účastníkov verejného
stretnutia.

3.1.2 Dopad SWOT analýzy na územie MAS a jej prepojenie na os 4 PRV
Medzi kľúčové silné stránky územia MAS patria zručné miestne manažérske kapacity
a ich skúsenosti s procesom plánovania aj implementácie projektov menšieho rozsahu
prístupom zdola nahor. Rovnako dôležitá je existencia silnej základne verejno – súkromného
partnerstva, ktoré sa vyvíjalo prirodzene a je výsledkom dlhodobej systematickej práce území.
Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že stále je čo zlepšovať, najmä čo sa týka koordinácie
rozvojových aktivít v území MAS a posilnenia spolupráce medzi všetkými subjektmi, ktoré sa
na rozvoji územia podieľajú.
Partnerstvo chce aj z pohľadu budúcnosti stavať na uvedených silných stránkach, na čo
poukazujú aj rozvojové príležitosti SWOT analýzy:
- posilnenie partnerstva a spolupráce na miestnej úrovni
- zlepšenie koordinácie rozvojových aktivít v území
- implementácia prístupu Leader a fondov EÚ
Rozvoj potenciálu miestnych ľudských zdrojov a koordinácia aktivít na miestnej úrovni
uplatňovaním princípov prístupu Leader, o ktoré sa partnerstvo (MAS) snaží už v súčasnosti,
je základným predpokladom k zefektívneniu čerpania finančných prostriedkov, k zdieľaniu
združených vlastných zdrojov a k zvýšeniu spoluúčasti miestnych ľudí na dianí v území.
Silné stránky a rozvojové príležitosti sú tým priamo prepojené na os 4 PRV, ktorej
prioritou je zlepšenie manažmentu a riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu vo
vidieckych oblastiach.

3.1.3 Zapojenie verejnosti do procesu tvorby SWOT analýzy
Verejnosť a zástupcovia jednotlivých sektorov boli do procesu tvorby SWOT analýzy
zapojení prostredníctvom nasledovných aktivít:
DÁTUM

október november 2004
22. február 2005
07. marec 2005
marec 2005
apríl 2005
20. september 2006

MIESTO KONANIA

FORMA AKTIVITY

29 obcí

dotazníkový prieskum potrieb a názorov občanov

Rim. Zalužany
Horné Zahorany
29 obcí
29 obcí
Teplý Vrch

verejné stretnutie k zostaveniu SWOT analýzy
verejné stretnutie k zostaveniu SWOT analýzy
informačné vývesky so spracovanou SWOT analýzou
informačný občasník so spracovanou SWOT analýzou
verejné stretnutie k aktualizácii SWOT analýzy
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Dotazníkový prieskum potrieb a názorov občanov na rozvoj regiónu bol realizovaný
formou osobných rozhovorov, ktoré absolvovali vopred vyškolení 49 dobrovoľníci z radov
aktívnych občanov. Oslovených bolo 2 495 domácností, z ktorých 1 453 vyplnilo dotazník
(58 %-ná návratnosť). Časť otázok bolo zameraných na silné a slabé stránky obcí a regiónu
formou otázky „Čo sa Vám vo Vašej obci/regióne páči a nepáči?“. Odpovede na túto otázku
boli použité ako jeden zo zdrojov stanovenia SWOT analýzy.
Verejné stretnutia k zostaveniu SWOT analýzy sa konali za aktívnej účasti zástupcov
jednotlivých sektorov vedené miestnou manažérkou a usmerňované vonkajším expertom.
So spracovanou SWOT analýzou sme oboznamovali verejnosť prostredníctvom
informačných vývesiek na obecných tabuliach v každej obci a bezplatného informačného
občasníka, ktorý bol prostredníctvom 35 dobrovoľníkov distribuovaný do každej domácnosti.
Rozšírenie územia a partnerstva o zástupcov tretieho mikroregiónu si vyžadovalo
aktualizáciu a doplnenie SWOT analýzy, ktoré sa konalo na verejnom stretnutí zástupcov
z troch mikroregiónov.
Prostredníctvom metód použitých na verejných stretnutiach boli zástupcovia
jednotlivých sektorov priamo zapojení do zostavenia SWOT analýzy a široká verejnosť bola
zapojená do jej tvorby a oboznámenia sa cez dotazníky a informačné aktivity. Celkovú účasť
občanov na spracovaní SWOT analýzy hodnotíme ako dostatočnú a aktívnu.
Prehľad o zrealizovaných aktivitách a účasti zástupcov jednotlivých sektorov je uvedený
v prílohe č. 7. - Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach.

3.1.4 Úlohy a zodpovednosť pri príprave a spracovaní SWOT analýzy
Na spracovaní SWOT analýzy v roku 2005 sa podieľali dvaja externí odborníci:
Ing. Elena Jankovičová
- vonkajšia expertka pracujúca v území počas celého procesu
aktivizácie občanov a plánovania
Ing. Jela Tvrdoňová
- metodická expertka usmerňujúca miestnych a vonkajších
expertov pri jednotlivých krokoch plánovania v území
SUBJEKT

ÚLOHY A ZODPOVEDNOSŤ

miestna manažérka

- organizačné a administratívne zabezpečenie stretnutí
a účasti verejnosti zo všetkých sektorov
- prezentácia auditu zdrojov
- vedenie práce v skupine
- informovanie verejnosti o výstupoch
- metodické usmernenie
- vedenie stretnutia a práce v skupine
- zhrnutie a spracovanie výstupov stretnutí
- metodické usmernenie spracovania SWOT analýzy
- zostavenie SWOT analýzy formou diskusie

vonkajší expert

externí odborník
účastníci stretnutia (pracovná skupina)

Na aktualizácii SWOT analýzy v roku 2006 pracovali účastníci stretnutia pod vedením
miestnej manažérky.
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3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít
Na základe auditu zdrojov a výstupov SWOT analýzy identifikovalo partnerstvo
(MAS) najkľúčovejšie problémy v území, ktoré je potrebné prioritne riešiť:
1. nedostatok pracovných príležitostí
2. nerozvinutý cestovný ruch
3. nedostatočne vybudovaná infraštruktúra
4. pasivita a nezáujem ľudí o veci verejné
5. nedostatočná spolupráca v území
Z uvedených problémov vychádzajú strategické priority, do ktorých chce verejno – súkromné
partnerstvo (MAS) v najbližších rokoch smerovať úsilie, čas a miestne zdroje:
1. Podpora zamestnanosti
2. Rozvoj cestovného ruchu
3. Obnova a rozvoj obcí
4. Aktivizácia občanov
5. Partnerstvo a spolupráca

3.2.1

Postup pri príprave problémovej analýzy

Po spracovaní SWOT analýzy prebehli verejné stretnutia k príprave problémovej
analýzy. Interaktívnou diskusiou, ktorú viedli v skupinách miestny manažér a vonkajší expert,
identifikovali zúčastnení zástupcovia jednotlivých sektor najväčšie problémy a následne
pomocou matice problémov, t.j. porovnávaním vždy dvoch problémov, určili poradie
dôležitosti ich riešenia.
Metodické usmernenie, podľa ktorého sa v období spracovania problémovej analýzy (2005)
pripravovala stratégia rozvoja, nebolo zamerané na rozvoj územia celkovo, ale len na oblasti,
ktoré bolo v tom čase možné riešiť prístupom Leader. Z tohto dôvodu bola problémová
analýza po rozšírení partnerstva prehodnotená a aktualizovaná na verejnom stretnutí
interaktívnou diskusiou, ktorá medzi najkľúčovejšie problémy posunula aj tie, ktoré sa tam pri
pôvodnej metodike nedostali.

3.2.2

Zapojenie verejnosti do procesu tvorby problémovej analýzy

Verejnosť a zástupcovia jednotlivých sektorov boli do procesu prípravy problémovej
analýzy zapojení prostredníctvom nasledovných aktivít:
DÁTUM

MIESTO KONANIA

23. marca 2005

Nižný Skálnik

04. apríl 2005

Hostišovce

marec 2005
apríl 2005
05. december 2007

29 obcí
29 obcí
Hnúšťa

FORMA AKTIVITY

verejné stretnutie k zostaveniu problémovej analýzy v
skupinách
verejné stretnutie k zostaveniu spoločnej problémovej
analýzy a stanovenie cieľov
informačné vývesky s vybratými najväčšími problémami
informačný občasník s vybratými najväčšími problémami
verejné stretnutie k aktualizácii problémovej analýzy
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Verejné stretnutia sa konali za účasti verejnosti a zástupcov jednotlivých sektorov a ich
priebeh bol usmerňovaný miestnym manažérom a vonkajším expertom.
O výstupoch stretnutí sme informovali verejnosť cez informačné vývesky v každej obci a cez
informačný občasník, ktorý bezplatne obdržala každá domácnosť v území.
Po rozšírení partnerstva a územia jeho pôsobnosti bola problémová analýza prehodnotená
a aktualizovaná podľa súčasnej metodiky na verejnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili
zástupcovia verejnosti a všetkých sektorov z celého územia.
Prehľad o zrealizovaných aktivitách a účasti zástupcov jednotlivých sektorov je uvedený
v prílohe č. 7. - Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach.

3.2.3

Úlohy a zodpovednosť pri príprave a spracovaní problémovej analýzy

Na spracovaní problémovej v roku 2005 sa podieľali dvaja externí odborníci:
Ing. Elena Jankovičová
- vonkajšia expertka pracujúca v území počas celého procesu
aktivizácie občanov a plánovania
Ing. Jela Tvrdoňová
- metodická expertka usmerňujúca miestnych a vonkajších
expertov pri jednotlivých krokoch plánovania v území
Aktualizáciu problémovej analýzy v roku 2006 viedla Ing. Elena Jankovičová.
SUBJEKT

ÚLOHY A ZODPOVEDNOSŤ

miestna manažérka

- organizačné a administratívne zabezpečenie stretnutí
a účasti verejnosti zo všetkých sektorov
- vedenie práce v skupine
- informovanie verejnosti o výstupoch
- metodické usmernenie
- vedenie stretnutia a práce v skupine
- zhrnutie a spracovanie výstupov stretnutí
- metodické usmernenie spracovania problémovej analýzy
- vedenie stretnutia
- identifikácia problémov a určenie poradia dôležitosti ich
riešenia

vonkajší expert

externí odborník
účastníci stretnutia (pracovná skupina)
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NÁVRHOVÁ ČASŤ
KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA

4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie)
4.1.1 Postup a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia
Prvá verzia stratégie rozvoja územia, z ktorej vychádza aj súčasná Integrovaná
stratégia rozvoja územia, bola spracovaná počas projektu Technickej pomoci SAPARD
v rokoch 2004 – 2005. Spracovanie stratégie nadviazalo na aktivizáciu občanov, zvyšovanie
zručností miestnych lídrov a spracovania auditu zdrojov.
Stratégia sa spracúvala interaktívnym spôsobom, preto výstupy celého procesu
programovania sú výsledkom práce občanov a zástupcov jednotlivých sektorov, ktorí sa
stretávali na pravidelných pracovných stretnutiach. Stretnutia boli facilitované vonkajším
expertom a dávali priestor aj miestnym manažérom, ktorí mali možnosť vyskúšať si svoje
zručnosti priamo v praxi.
V rámci plánovania sa uskutočnilo spoly 11 pracovných stretnutí za priemernej účasti
30 občanov, ktoré sa konali vždy v inej obci za účelom priblíženia procesu prípravy stratégie,
čo najbližšie k všetkým občanom a za účelom vzájomného spoznávania obcí:
Dátum
15.02.2005
22.02.2005
07.03.2008
23.03.2005
04.05.2005

Miesto konania
Teplý Vrch
Rim. Zalužany
Horné Zahorany
Nižný Skálnik
Hostišovce

26.04.2005
10.05.2005
01.06.2005
21.06.2005
11.07.2005

Čerenčany
Padarovce
Rimavská Baňa
Veľký Blh
Kociha

11.08.2005

Drienčany

Program/Výstupy
Zostavenie vízie
Zostavenie SWOT analýzy - práca v skupinách
Zostavenie SWOT analýzy - zostavenie výslednej analýzy
Problémová analýza
Problémová analýza
Stanovenie strategických a špecifických cieľov
Určenie opatrení k špecifickému cieľu 1
Určenie opatrení k špecifickým cieľom 2 a 3
Definovanie podporovaných aktivít k opatreniam
Zostavenie finančného plánu na každý cieľ a opatrenie
Rozpracovanie opatrení
Definovanie oprávnených výdavkov a rozsahu pomoci
Monitoring a hodnotenie stratégie
Návrh implementačnej časti stratégie

Rozšírenie územia i partnerstva o zástupcov ďalšieho susedného regiónu si vyžadovalo
aktualizáciu a doplnenie stratégie rozvoja pôvodného územia. Stretnutia boli organizačne
i odborne zastrešené miestnymi manažérkami, ktoré pri spracovaní stratégie a práci v území
využili skúsenosti získané z predchádzajúcich rokov, doplnené o ďalšie zručnosti z tréningov,
vzdelávacích aktivít a študijných ciest. Proces plánovania i jeho výstupy boli konzultované
s Ing. Elenou Jankovičovou, ktorá dôverne pozná naše územie, nakoľko v rokoch 2004 –
2005 v ňom pracovala ako vonkajší expert.
Dopracovanie stratégie rozvoja prebiehalo v rokoch 2006 – 2008 na 6 pracovných stretnutiach
zástupcov jednotlivých sektorov z troch mikroregiónov, ktoré sa opäť konali v rôznych
obciach regiónu:
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Dátum
20.09.2006
05.12.2007

Miesto konania
Teplý Vrch
Hnúšťa

10.12.2007

Teplý Vrch

30.06.2008

Teplý Vrch

01.07.2008

Teplý Vrch

23.09.2008

Hrachovo

11.11.2008

Klenovec

VERZIA 1.1.

Program/Výstupy
Aktualizácia a sumarizácia SWOT analýzy za celé územie
Predstavenie vízie
Aktualizácia problémovej analýzy
Stanovenie priorít rozvoja
Aktualizácia strategických a špecifických cieľov
Návrh opatrení k špecifickým cieľom
Definovanie opatrení k špecifickým cieľom 1 a 2
Definovanie podporovaných aktivít k opatreniam
Definovanie opatrení k špecifickým cieľom 3 a 4
Definovanie podporovaných aktivít k opatreniam
Výber opatrení ISRÚ na implementáciu cez os 4 Leader
Návrh finančného prerozdelenia na každé vybraté opatrenie
Verejné pripomienkovanie ISRÚ
Schválenie ISRÚ

4.1.2 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele
VÍZIA:

My, občania regiónu Malohont, chceme žiť:
v dobrých medziľudských vzťahoch,
v zdravom životnom prostredí s dostatkom pracovných príležitostí
a s vhodnými podmienkami pre malých a stredných podnikateľov
vo vidieckom prostredí s využitím miestnych zdrojov,
s vybudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou,
s kvalitnými službami, zachovanými tradíciami
a vytvorenými podmienkami pre celoživotné vzdelávanie.
STRATEGICKÝ CIEĽ:

Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo najlepším využitím miestnych
ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.
STRATEGICKÉ PRIORITY:

1.
2.
3.
4.
5.

Podpora zamestnanosti
Rozvoj cestovného ruchu
Obnova a rozvoj obcí
Aktivizácia občanov
Partnerstvo a spolupráca

ŠPECIFICKÉ CIELE:

1.
2.
3.
4.
5.

Podporiť tvorbu a udržanie pracovných príležitostí u miestnych subjektov
Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu
Zlepšiť vybavenosť, základné služby a vzhľad obcí regiónu
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň a participáciu obyvateľov na rozvoji života v regióne
Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu a posilniť spoluprácu
na národnej i medzinárodnej úrovni
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4.1.3 Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ)
Logický rámec ISRÚ znázorňuje prepojenie vízie, strategického cieľa, priorít,
špecifických cieľov a opatrení:
Vízia:
Strategický cieľ:
Strategické priority:
Špecifické ciele:

Opatrenia:

- vyjadruje predstavu miestnych ľudí o želanej podobe územia
- vyjadruje želanú zmenu v území, ktorú chce partnerstvo
dosiahnuť implementáciou stratégie
- sú oblasti rozvoja, na ktoré sa chce partnerstvo prednostne
zamerať
- vyjadrujú želané zmeny, ktoré chce partnerstvo dosiahnuť
v rámci každej priority
- vedú k dosiahnutiu strategického cieľa
- určujú konkrétne skupiny aktivít, ktorých realizáciou bude
partnerstvo dosahovať stanovené ciele
- obsahujú prehľad podporovaných aktivít, finančných nástrojov
a príjemcov, ktorí budú tieto aktivity realizovať

Integrovaná stratégia rozvoja územia (ISRÚ):
Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme
Strategický cieľ:
Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont,
čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Strategické priority:
1.
2.
3.
4.
5.
Podpora
Rozvoj
Obnova
Aktivizácia
Partnerstvo

zamestnanosti
cestovného
a rozvoj obcí
občanov
a spolupráca
ruchu





Špecifické ciele:

1.
2.
3.
4.
5.





Opatrenia:
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
1.2

2.2

3.2

4.2

1.3

2.3

3.3

4.3

1.4

2.4

3.4
3.5

- 58 -

5.2

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

VERZIA 1.1.

Ciele, priority a opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia sú navzájom
prepojené a tvoria spolu jeden logický rámec, ktorý pokrýva všetky oblasti života v území
a do procesu rozvoja územia zapája aktérov z verejného, súkromného a občianskeho sektoru.
Integrovaným prístupom k rozvoju územia prispejeme k tomu, aby naše úsilie, čas
a súkromné i verejné financie smerovali do oblastí, ktorých realizácia posunie územie
k dosiahnutiu stanoveného strategického cieľa.
Strategický cieľ:
Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont,
čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.
Priorita 1:
Špecifický cieľ 1:
Opatrenie 1.1:
Opatrenie 1.2:
Opatrenie 1.3:
Opatrenie 1.4:
Priorita 2:
Špecifický cieľ 2:
Opatrenie 2.1:
Opatrenie 2.2:
Opatrenie 2.3:
Opatrenie 2.4:

Podpora zamestnanosti
Podporiť tvorbu a udržanie pracovných príležitostí u miestnych
subjektov
Rekonštrukcia a modernizácia výrobných priestorov
Podpora výroby a predaja miestnych produktov
Podpora využívania alternatívnych zdrojov energií
Podpora zamestnanosti marginalizovaných skupín občanov
Rozvoj cestovného ruchu
Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím a zhodnotením
daností regiónu
Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení
Budovanie a rekonštrukcia rekreačných a ubytovacích zariadení
Budovanie atrakcií a doplnkových služieb cestovného ruchu
Rozvoj regiónu ako jednej turistickej destinácie

Priorita 3:
Špecifický cieľ 3:
Opatrenie 3.1:
Opatrenie 3.2:
Opatrenie 3.3:
Opatrenie 3.4:
Opatrenie 3.5:

Obnova a rozvoj obcí
Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí regiónu
Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach
Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry
Budovanie a rekonštrukcia sociálnej infraštruktúry
Budovanie a rekonštrukcia environmentálnej infraštruktúry
a ochrana životného prostredia

Priorita 4:
Špecifický cieľ 4:

Aktivizácia občanov
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň a participáciu obyvateľov na rozvoji života
v regióne
Podpora aktivít občanov, združení a komunít
Celoživotné vzdelávanie a informovanosť
Začleňovanie sociálne znevýhodnených skupín občanov do života v
regióne

Opatrenie 4.1:
Opatrenie 4.2:
Opatrenie 4.3:
Priorita 5:
Špecifický cieľ 5:
Opatrenie 5.1:
Opatrenie 5.2:

Partnerstvo a spolupráca
Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu a posilniť
spoluprácu na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
Chod miestnej akčnej skupiny
Vykonávanie projektov spolupráce

Príloha č. 3 - Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
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Strategická priorita: 1. Podpora zamestnanosti

Špecifický cieľ 1:
Podporiť tvorbu a udržanie pracovných príležitostí u miestnych subjektov
Opatrenie 1.1: Rekonštrukcia a modernizácia výrobných priestorov
Odôvodnenie:
Podľa SWOT analýzy k silným stránkam podnikateľského prostredia patrí rozvoj malých
výrobných podnikov a pôsobenie zahraničného investora v meste Hnúšťa, ktorý patrí
v súčasnosti medzi najväčších zamestnávateľov. Aj napriek rozsiahlej rekonštrukcii hál
v rámci hnedého parku v meste Hnúšťa, patria chátrajúce a nevyužívané výrobné objekty
medzi v území medzi slabé stránky. Rovnako nepriaznivá je aj situácia v technologickom
vybavení a zavádzaní inovácií u miestnych podnikateľských subjektov.
Cieľom opatrenia je preto zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
a vytvorenie podmienok pre ďalších investorov, najmä prostredníctvom investícií do
výrobných objektov a zariadení. Zlepšené výrobné podmienky a priestory spojené so
záujmom podnikov rozširovať svoju výrobu povedú k udržaniu i vytvoreniu nových
pracovných miest.
Aktivity:
- rekonštrukcia a modernizácia objektov u poľnohospodárskych subjektov
- obstaranie a modernizácia technického a technologického vybavenia pre rastlinnú
a živočíšnu výrobu u poľnohospodárskych subjektov
- zavádzanie nových výrobných technológií
- zriadenie pripojenia podnikov na internet vrátane programového a počítačového vybavenia
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 1
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe
Aktivity:
- modernizácia strojov, prístrojov, zariadení a technológií
- malé stavebné úpravy a rekonštrukcia prevádzkových priestorov, súvisiaca s inováciou
- podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
Operačný program:
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
Aktivity:
- výstavba a rekonštrukcia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov
- rekonštrukcia a modernizácia bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít
Operačný program:
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia:
obce – póly rastu, ich združenia, rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené mestami a obcami zabezpečujúce rozvoj
priemyslu a vybraných služieb
Aktivity:
- obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, ošetrovanie mladých lesných porastov, zber
nedrevných produktov lesa, ťažbu, manipuláciu a odvoz dreva, opravu lesných ciest
- výstavba, dostavba a rekonštrukcia zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke
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- zriadenie pripojenia podnikov na internet vrátane programového a počítačového vybavenia
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 1
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve
cirkví, súkromných vlastníkov, obcí a ich združení

Opatrenie 1.2: Podpora výroby a predaja miestnych produktov
Odôvodnenie:
Jedna skupina aktivít tohto opatrenia je venovaná uľahčeniu a zvýšeniu odbytu
poľnohospodárskych produktov, a to prostredníctvom spolupráce a združovania
podnikateľov, čo sa javí ako príležitosť rozvoja aj v rámci SWOT analýzy.
Druhá časť aktivít je zameraná rozvoj alternatívnych činností k zamestnaniu
v poľnohospodárstve a k podpore výroby a predaja miestnych nepoľnohospodárskych
produktov vyrábaných poľnohospodármi, drobnými živnostníkmi i remeselníkmi.
Celé opatrenie tak prispieva k zvyšovaniu pridanej hodnoty miestnych produktov, k rozvoju
podnikania, k zvyšovaniu doplnkových príjmov i k tvorbe nových pracovných príležitostí.
Nemenej dôležité je aj zhodnocovanie miestnych zdrojov, ku ktorým činnosti tohto opatrenia
prispievajú.
Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov na priamy predaj poľnohosp .výrobkov
- zriaďovanie predajných miest vrátane ich vybavenia
- výstavba, obstaranie a rekonštrukcia zariadení a technológií súvisiacich so spracovávaním,
skladovaním a odbytom poľnohospodárskych produktov
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 1
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe
Aktivity:
- obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie
surového dreva a spracovanie nedrevných lesných produktov
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 1
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy,
fyzické a právnické osoby poskytujúce služby v lesníctve a
ťažbe dreva
Aktivity:
- vytvorenie jednotného systému značenia miestnych produktov
- zavádzanie miestnych značiek kvality a ochranných známok
- marketing a podpora predaja miestnych produktov
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Koneční prijímatelia: právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu
Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov pre doplnkovú
výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru (tradičné remeslá a pod.) – zriaďovanie
predajných miest
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- nákup strojov, technológií a zariadení pre doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho
charakteru vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov na výrobu a
spracovanie tradičných materiálov
- nákup strojov, technológií a zariadení na výrobu a spracovanie tradičných materiálov
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Koneční prijímatelia: právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z
poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch
je minimálne 30 %

Opatrenie 1.3: Podpora využívania alternatívnych zdrojov energií
Odôvodnenie:
Využívanie alternatívnych zdrojov energií je jednou z príležitostí rozvoja územia stanovených
vo SWOT analýze, ktorej opodstatnenosť potvrdzujú pripravované aj prvé zrealizované
projekty. V prospech realizácie opatrenia je aj existencia dostatku voľných pracovných síl.
Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom využívania alternatívnych zdrojov energií vytvárať
nové pracovné príležitosti v území a znižovať energetickú závislosť obcí a miestnych
subjektov. Na základe auditu zdrojov má územie predpoklady na realizáciu aktivít
zameraných predovšetkým na spracovanie a využívanie biomasy a drevnej štiepky.
Realizácia tohto opatrenia má pre obce význam aj z hľadiska ochrany životného prostredia,
obnovy a udržiavania vzhľadu krajiny.
Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov na spracovanie, skladovanie a využitie
obnoviteľných zdrojov energií (okrem vodnej, veternej a solárnej) prevažne pre vlastnú
spotrebu
- obstaranie a modernizácia vybavenia pre spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov
- zakladanie porastov rýchlo rastúcich drevín
Operačný program:
Program rozvoja vidieka – os 1
Koneční prijímatelia: právnické a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z
poľnohospodárskej výroby na celkových príjmoch/tržbách je
minimálne 30 %, fyzické a právnické osoby obhospodarujúce
lesy alebo poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva
Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov na využitie obnoviteľných energií (okrem
vodnej, veternej a solárnej) prevažne na odpredaj
Operačný program:
Program rozvoja vidieka – os 3
Koneční prijímatelia: právnické a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z
poľnohospodárskej výroby na celkových príjmoch/tržbách je
minimálne 30 %
Aktivity:
- úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných
objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností
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- výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia obnoviteľných zdrojov energií (malých
vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, slnečnej a
geotermálnej energie)
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze fosílnych palív
Operačný program:
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie

Opatrenie 1.4. Podpora zamestnanosti marginalizovaných skupín občanov
Odôvodnenie:
Na základe dostupných štatistík, podobne ako v celom okrese, aj na území nášho regiónu
tvoria prevažnú časť nezamestnaných rómsky obyvatelia a iné znevýhodnené skupiny
uchádzačov o zamestnanie. Ochota zamestnávať ich zo strany podnikov je nízka vzhľadom na
nízke vzdelanie, chýbajúce zručnosti a pracovné návyky, spôsobené najmä dlhodobou
nezamestnanosťou.
Cieľom opatrenia je motivovať miestne subjekty k vytváraniu pracovných príležitostí pre
znevýhodnené skupiny nezamestnaných, za účelom zlepšenia ich sociálnych a ekonomických
podmienok a začleňovania do spoločnosti. Napĺňanie tohto cieľa bude realizované formou
vzdelávacích aktivít prepojených so získavaním nových alebo zvyšovaním existujúcich
zručností a finančnej podpory zamestnávateľov vytvárajúcich pracovné miesta prispôsobené
uvedeným znevýhodneným skupinám.
Aktivity:
- vzdelávanie v podnikoch s cieľom zvýšenia zručností a udržania zamestnateľnosti
zamestnancov a manažérov
- podpora tvorby a udržania samo zamestnania a pracovných miest v malých a stredných
podnikateľov formou poradenstva, odborných konzultácií, školení a tréningov
- podpora tvorby a udržania pracovných miest zamestnávateľmi a samo zamestnania
úhradou mzdových nákladov alebo časti mzdových nákladov
- vytváranie sociálnych podnikov a aktivačných podnikov pre znevýhodnené osoby
Operačný program:
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu, združenia obcí, školy,
občianske združenia, neziskové organizácie, združenia
právnických osôb, zamestnávatelia – fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie
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Strategická priorita: 2. Rozvoj cestovného ruchu

Špecifický cieľ 2:
Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu
Opatrenie 2.1: Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení
Odôvodnenie:
SWOT analýza územia poukazuje v silných stránkach na existujúci potenciál pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu a v slabých stránkach na jeho nedostatočné využívanie
a chýbajúce služby vrátane nedostatku ubytovacích a stravovacích kapacít.
Zachované prvky tradičnej architektúry v niektorých oblastiach územia a záujem miestnych
ľudí o investovanie do nevyužívaného domové fondu (na základe prieskumu potrieb
a projektových zámerov) sú predpokladom pre naplnenie cieľa tohto opatrenia, ktorým je
rozvoj nízko kapacitného ubytovania a doplnkových služieb. Realizácia uvedených aktivít
prispieva k rozvoju cestovného ruchu i k zlepšeniu ekonomických príležitostí obyvateľov,
miestnych podnikateľov a v konečnom dôsledku i obcí.
Aktivity:
- rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou
maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na
inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
- prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na
nízko kapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok (vrátane budovania a
rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na
internet a úprav v rámci areálu)
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane budovania a
rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete a úprav v rámci areálu
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov a doplnkových
relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia
(sauna, krb, bazén a pod.)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader
(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader)
Koneční prijímatelia:
fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu a fyzické osoby, ktorých podiel tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej prvovýroby predstavuje menej ako 30 %
z celkových tržieb/príjmov

Opatrenie 2.2: Budovanie a rekonštrukcia rekreačných a ubytovacích zariadení
Odôvodnenie:
Aktivity tohto opatrenia sú zamerané na rozvoj nových a existujúcich foriem podnikania
v oblasti cestovného ruchu. Na jednej strane je predmetom opatrenia vytvárať alternatívne
ekonomické činnosti k poľnohospodárskej výrobe, ktoré pomôžu stabilizovať zamestnanosť
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v agrosektore, zlepšiť príjmy poľnohospodárov a v neposlednom rade prispejú k rozvoju
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.
Druhá časť aktivít má za cieľ rozvíjať a skvalitňovať služby existujúcich stredísk a zariadení
cestovného ruchu zameraných najmä na letnú alebo zimnú rekreáciu. Vytváranie nových
atrakcií v existujúcich zariadenia s dôrazom na ich celoročné využitie prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti týchto zariadení, k zvýšeniu návštevnosti regiónu, a tým aj k rozvoju
ostatných služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom ostatných opatrení tejto priority.
Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou
11 – 40 lôžok
- rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov, ktoré stratili svoj pôvodný účel,
na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane doplnkových
služieb pre turistov (kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne
zariadenia, čističky odpadových vôd a pod.)
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj
rekreačných a relaxačných činností (jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, vodné
športy, zimné športy, sauna, bazén a pod.)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Konečný prijímatelia: právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z
poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch
za posledné účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %
Operačný program:
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
právnické osoby a fyzické osoby, ktorých podiel tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej prvovýroby predstavuje menej ako 30 %
z celkových tržieb/príjmov
Aktivity:
- výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (doplnkové a
športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky a pod.)
- budovanie infraštruktúry k strediskám cestovného ruchu (parkoviská, inžinierske siete,
verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
- vytváranie nových atrakcií v regiónoch
Operačný program:
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie

Opatrenie 2.3: Budovanie atrakcií a doplnkových služieb cestovného ruchu
Odôvodnenie:
Audit zdrojov aj SWOT analýza poukazujú na vysoký kultúrny a prírodný potenciál pre
rozvoj cestovného ruchu, ktorý nie je dostatočne využívaný. Rôznorodosť územia
s podmienkami pre zimnú i letnú rekreáciu v kombinácii s kultúrnymi pamiatkami,
prírodnými danosťami, tradíciami a zaujímavosťami každej obce ponúkajú príležitosť pre
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tvorbu nových atrakcií zameraných na aktívnu turistiku, zážitkové programy a formy
cestovného ruchu šetrné k životnému prostrediu.
Cieľom opatrenia je zvýšiť ponuku doplnkových služieb v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
s dôrazom na využitie a zhodnotenie miestnych zdrojov, čo zároveň prispeje k zvýšeniu
atraktivity regiónu pre súčasných i potenciálnych návštevníkov.
Aktivity:
- rekonštrukcia kultúrnych pamiatok a úprava ich okolia s využitím v cestovnom ruchu
Operačný program:
Regionálny operačný program
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu
Aktivity:
- budovanie atrakcií zameraných na aktívnu turistiku a poznávanie daností regiónu
- tvorba doplnkových animačných programov a podujatí pre turistov
- budovanie a rozširovanie existujúcich doplnkových služieb pre turistov (požičovne
bicyklov, športových potrieb a pod.)
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce HU - SK
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu, právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, mimovládne organizácie

Opatrenie 2.4: Rozvoj regiónu ako jednej turistickej destinácie
Odôvodnenie:
Aktivity podnikateľov i obcí v oblasti rozvoja cestovného ruchu, ako perspektívnej oblasti
rozvoja územia, si už v súčasnosti vyžadujú koordináciu i lepšiu propagáciu.
Okrem individuálnej prezentácie zariadení je hlavnou prioritou tohto opatrenia prepojenie
jednotlivých služieb a atrakcií do ucelených turistických balíčkov, ich spoločná propagácia
a koordinácia prostredníctvom regionálnych turistických informačných centier.
Spolupráca a koordinácia rôznych aktivít v rámci vymedzeného územia prispieva k budovaniu
atraktívneho obrazu o regióne, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti jednotlivých zariadení
a k efektívnejšej propagácii služieb i regiónu ako celku, doma i v zahraničí.
Aktivity:
- vytvorenie uceleného produktu cestovného ruchu
- tvorba balíčkov cestovného ruchu pre rôzne skupiny turistov a ich propagácia
- vytvorenie miestnych turistických informačných centier a ich prepojenie
- vytvorenie, budovanie a údržba jednotného priestorového informačného značenia
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce HU - SK
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu, právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, mimovládne organizácie
Aktivity:
- tvorba a web stránok, internetového informačného a rezervačného systému
- koordinácia a rozvoj spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu
- spoločná propagácia a marketing produktov cestovného ruchu, poskytovateľov služieb
a celého regiónu ako jednej turistickej destinácie
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- organizovanie a účasť na výstavách cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Koneční prijímatelia: právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu
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Strategická priorita: 3. Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 3:
Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí regiónu
Opatrenie 3.1: Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Odôvodnenie:
Jednou zo slabých stránok regiónu sú neupravené verejné priestranstvá obcí, ktoré vytvárajú
negatívny obraz o obci najmä u návštevníkov obce, ale i miestnych obyvateľov, ktorí tu žijú.
Neupravený vzhľad obcí pôsobí rušivým dojmom aj vo vzťahu k cestovného ruchu, rovnako
ako viditeľný prírodný a kultúrny potenciál, ktorý je nedostatočne využívaný v prospech jeho
rozvoja.
Z týchto dôvodov sú aktivity tohto opatrenia zamerané na zveľadenie verejných priestranstiev
a využitie prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom tematických trás, náučných
chodníkov a cyklotrás, ktoré spoločne okrem dobrého obrazu obce vytvárajú podmienky pre
stretávanie sa, voľný čas i rozvoj turizmu pre miestnych i návštevníkov obce a regiónu.
Uvedené aktivity zároveň prispievajú k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov regiónu.
Aktivity:
- úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava parkov, rybníkov, prameňov,
studničiek,...)
- budovanie a rekonštrukcia cyklotrás
- priestorové značenie samostatných trás pre nemotorovú dopravu
- budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a turistických trás so zameraním na
historické, kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu (okrem rekonštrukcie a modernizácie
stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader
(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader)
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu

Opatrenie 3.2: Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach
Odôvodnenie:
V území sa nachádza veľa nevyužívaných obecných budov a objektov spoločenského
významu či ihrísk v zlom technickom stave. Záujem o zlepšenie ich stavu potvrdzuje veľké
množstvo projektových zámerov obcí, podnety občanov vyjadrené v prieskume potrieb
i záujmové organizácie, ktoré v týchto podmienkach realizujú aktivity v prospech rozvoja
obce.
Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom zlepšenia stavu uvedených objektov vytvoriť
podmienky pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú dôležitým prvkom
začleňovania obyvateľov do života obce. So zlepšením stavu týchto objektov súvisí aj kvalita
poskytovaných verejných služieb, a tým aj kvalita života ľudí v obciach. Navyše ich
zapojenie do realizácie aktivít tohto opatrenia je zárukou toho, že obnovené objekty budú
naďalej využívané.
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Aktivity:
- rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc, zastávok,
prvkov drobnej architektúry (prístrešky, mostíky, lavičky, altánky, informačné tabule,
vstupy do obcí, odpočívadlá,...) a pod.
- rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov, objektov spoločenského významu (okrem
samostatných budov obecných úradov, domov smútku), pamätihodností obcí (okrem
stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok) vrátane ich okolia a zriadenia pripojenia na internet
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 4 Leader
(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader)
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu

Opatrenie 3.3: Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry
Odôvodnenie:
Jedným z najkľúčovejších problémov obcí v území MAS je nedostatočne vybudovaná
dopravná infraštruktúra. Na jej zlý stav poukazuje aj SWOT analýza a audit zdrojov územia.
Predovšetkým zlý stav miestnych komunikácií má za následok zhoršenú dopravnú dostupnosť
a podmienky pre rozvoj podnikania, čo zamedzuje vytváraniu pracovných príležitostí a tým aj
k zhoršeniu podmienok obyvateľov v území. Potrebu realizácie tohto opatrenia potvrdzuje aj
zameranie podstatnej časti plánovaných investičných zámerov obcí a podnety občanov
vyjadrené v prieskume potrieb.
Celkovým cieľom opatrenia je zlepšiť prístup do územia a zvýšiť konkurencieschopnosť jeho
ekonomiky prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie dopravnej a informačnej
infraštruktúry. Naplnením tohto cieľa sa zároveň zlepší vybavenosť a vzhľad obcí, rovnako aj
ekonomické príležitosti a sociálne podmienky ich obyvateľov.
Aktivity:
- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií a súvisiacej infraštruktúry
- budovanie a rekonštrukcia chodníkov
Operačný program:
Program rozvoja vidieka – os 3
Koneční prijímatelia: obce - mimo pólov rastu
Operačný program:
Regionálny operačný program
Koneční prijímatelia: obce - póly rastu
Aktivity:
- budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obciach
Operačný program:
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu
Aktivity:
- budovanie samostatných trás pre nemotorovú dopravu, tzv. greenways (okrem
priestorového značenia)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka – os 3
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obce - mimo pólov rastu
Program cezhraničnej spolupráce HU - SK
obce - póly rastu/mimo pólov rastu, mimovládne organizácie

Aktivity:
- zavádzanie a rozvoj elektronických služieb samosprávy
- zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich
komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj e-governmentu
- budovanie a rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach
neatraktívnych pre komerčných poskytovateľov internetu
- internetizácia obcí a zriaďovanie verejne prístupných pripojení na internet
Operačný program:
OP Informatizácia spoločnosti
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu, združenia obcí, združenia
právnických osôb, občianske združenia

Opatrenie 3.4: Budovanie a rekonštrukcia sociálnej infraštruktúry
Odôvodnenie:
Na životné a sociálne podmienky obyvateľov má výrazný vplyv aj občianska a sociálna
infraštruktúra, ktorá je v území nedostatočná, prípadne v nevyhovujúcom stave, čo potvrdzuje
audit zdrojov i SWOT analýza územia.
Realizáciou aktivít zameraných na obnovu a modernizáciu škôl, sociálnych zariadení
a ostatných obecných stavieb poskytujúcich služby pre verejnosť, chceme prispieť k zlepšeniu
základných služieb pre obyvateľov, čo môže mať pozitívny vplyv na ich zotrvanie v území.
Aktivity:
- rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení, základných a stredných škôl
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich sociálnych zariadení
- rekonštrukcia nevyužívaných budov na zariadenia sociálnych služieb
Operačný program:
Regionálny operačný program
Koneční prijímatelia: obce - póly rastu
Aktivity:
- rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb vrátane ich okolia (okrem kultúr. domov)
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Operačný program:
Koneční prijímatelia: obce – mimo pólov rastu

Opatrenie 3.5: Budovanie a rekonštrukcia environmentálnej infraštruktúry a ochrana
životného prostredia
Odôvodnenie:
Slabou stránkou obcí v území sú nedostatočne vybudované, prípadne chýbajúce kanalizačné a
vodovodné systémy. Okrem nich poukazuje SWOT analýza v environmentálnej
a ekonomickej oblasti aj na nedoriešený zber, triedenie a zhodnocovanie dopadov či
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znečistené životné prostredie. Uvedený stav negatívne vplýva na životné podmienky
obyvateľov, rozvoj bývania a podnikania i na celkový vzhľad obcí.
Z uvedených dôvodov je toto opatrenie zamerané najmä na investície do vodovodov,
kanalizácie a odpadového hospodárstva.
Aktivity:
- budovanie, rekonštrukcia a modernizácia verejných vodovodov
- budovanie, rekonštrukcia a modernizácia kanalizácie a čistiarní odpadových vôd
(skupinových, domových)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka – os 3
Koneční prijímatelia: obce - mimo pólov rastu
Operačný program:
Regionálny operačný program
Koneční prijímatelia: obce - póly rastu
Aktivity:
- budovanie zberných a recyklačných dvorov vrátane kompostovísk
- zefektívnenie separovaného zberu a zavedenie množstevného zberu odpadov
- sanácia starých skládok odpadu
- výstavba nových a rozširovanie existujúcich skládok odpadu
- odstraňovanie následkov zanedbania krajiny a ťažby lesných porastov
- revitalizácia zdevastovaného životného prostredia
- odstraňovanie environmentálnych záťaží (čierne skládky,...)
- úprava a regulácia povodí vodných tokov a potokov
- asanácia starých, zdevastovaných a opustených objektov
Operačný program:
OP životné prostredie
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu
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Strategická priorita 4 :Aktivizácia občanov

Špecifický cieľ 4:
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň a participáciu obyvateľov na rozvoji života v regióne
Opatrenie 4.1: Podpora aktivít občanov, združení a komunít
Odôvodnenie:
Z auditu zdrojov a SWOT analýzy vyplýva, že v území existuje veľké množstvo záujmových
organizácií a združení, nie všetky z nich sa však v dostatočnej miere zapájajú do diania obcí.
Rovnako na jednej strane SWOT analýza poukazuje na aktívne organizácie a občanov, na
strane druhej problémová analýza hovorí o nezáujme ľudí o veci verejné. Neriešenie tohto
problému môže byť ohrozením ďalšieho rozvoja, nakoľko aktívny ľudský potenciál je jedným
z hlavných faktorov rozvoja územia.
Podporou aktivít zlepšujúcich kultúrne – spoločenské dianie i vzhľad obcí chceme prispieť
k aktivizácii občanov, k zvýšeniu ich záujmu o dianie v obciach, k vzájomnej spolupráci
a k budovaniu pozitívneho vzťahu k regiónu. Na základe iniciatívy aktívnych občianskych
organizácií, budeme tieto aktivity podporovať cez vlastný grantový program, čím prispejeme
aj k rozvoju zručností miestnych ľudí a ich participácii na rozvojových programoch v území.
Aktivity:
- krúžková činnosť pre deti a mládež
- regionálna a environmentálna výchova detí, mládeže i dospelých
- voľno časové aktivity pre deti a mládež
- spoločné aktivity detí a rodičov
- podpora kultúrnych festivalov regionálneho a nadregionálneho významu
- podpora kultúrnych a športových podujatí
- obnova a zachovávanie tradícií a tradičných remesiel v regióne
- podpora dobrovoľníckych aktivít občanov a mimovládnych organizácií
- brigády na zveľadenie priestranstiev a významných miest v obciach a regióne
- motivačné súťaže pre obce a obyvateľov regiónu (o najkrajšiu obec, záhradu, balkón,
o najlepší nápad pre rozvoj regiónu,...)
- podpora spoločných dobrovoľníckych aktivít občanov, mimovládnych organizácií a obcí
Operačný program:
Grantový program Región občanom, občania regiónu
(grantový program z vlastných zdrojov MAS)
Koneční prijímatelia: občianske združenia, neziskové organizácie, školy, cirkevné
organizácie, obce v spolupráci s občanmi, neformálne skupiny
aktívnych občanov

Opatrenie 4.2: Celoživotné vzdelávanie a informovanosť
Odôvodnenie:
Ako vyplýva z auditu zdrojov i z analýz, vzdelanostná úroveň obyvateľov v území je pomerne
nízka. Prevláda obyvateľstvo so základným a stredným vzdelaním bez maturity, čo je jeden
z hlavných dôvodov zníženej schopnosti uplatnenia sa na trhu práce.
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Nízku úroveň vzdelania spolu s nedostatočnou úrovňou informovanosti obyvateľov
považujeme za možnú prekážku ďalšieho rozvoja, preto sú v opatrení zahrnuté vzdelávacie
a informačné aktivity nezamestnaných i zamestnaných. Potreba ďalšieho vzdelávania
vychádza zo záujmu miestnych ľudí o celoživotné vzdelávanie, ktorý bol zistený v rámci
prieskumu názorov a potrieb občanov v území.
Cieľom opatrenia je rozvoj miestnych ľudských zdrojov ako základnej podmienky rozvoja
územia, a to cez zvyšovanie zručností, kvalifikácie a informovanosti miestnych ľudí
a subjektov, ktoré vo výraznej miere prispieva k väčšej ochote a záujmu obyvateľov podieľať
sa na rozvojových aktivitách v obci.
Aktivity:
- všetky formy ďalšieho vzdelávania pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy
(obce, mestá a ich združenia a občianske združenia), tematicky zamerané najmä na
ekonomiku podnikateľského subjektu, zavádzanie nových postupov práce a riadenia,
manažment kvality, zavádzanie informačných technológií, ochranu životného prostredia,
obnovu a rozvoj vidieka, prístup Leader
- tvorba nových vzdelávacích programov
- krátkodobé kurzy, školenia , tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností
- konferencie a semináre, výmenné informačné stáže a návštevy
- televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy)
- putovné aktivity k cieľovým skupinám
- tvorba tlačených publikácií a webových portálov
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Koneční prijímatelia: inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a
informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové,
neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia)
Aktivity:
- vzdelávacie aktivity a poradenstvo zamerané na udržiavanie, zvýšenie a získanie nových
odborných zručností všetkých skupín uchádzačov o zamestnanie
- vzdelávacie aktivity pre uchádzačov o zamestnanie zamerané na dokončenie úplného
stredného vzdelania
- podpora vytvárania dočasných a dlhodobo udržateľných pracovných miest pre všetky
skupiny uchádzačov o zamestnanie u zamestnávateľov v sociálnej ekonomike na
komunitnej úrovni
- zriaďovanie chránených dielní pre zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie
- podpora vzdelávacích aktivít zameraných na udržanie zamestnania zamestnancov
Operačný program:
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu, združenia obcí, školy,
občianske združenia, neziskové organizácie, združenia
právnických osôb, zamestnávatelia – fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie
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Opatrenie 4.3: Začleňovanie sociálne znevýhodnených skupín občanov do života v
regióne
Odôvodnenie:
Aktivity tohto opatrenia sú zamerané na motivačné a podporné programy pre znevýhodnené
skupiny občanov ako sú Rómovia, dlhodobo nezamestnaní, starí ľudia, zdravotne alebo inak
postihnutí ľudia, matky s deťmi a ďalší. Sociálna a ekonomická situácia, v ktorej sa uvedené
skupiny občanov nachádzajú, v mnohých prípadoch ohrozuje ich vylúčenie zo života
spoločnosti, v najhorších prípadoch ich úplne izoluje.
Cieľom opatrenia je preto priamym zapojením sociálne znevýhodnených skupín občanov do
riešenia ich vlastnej situácie znižovať ich sociálne vylúčenie a aktivizovať ich k participácii
na rozvoji života v území.
Aktivity:
- motivačné programy zamerané na aktívne vyhľadávanie zamestnania
- sieťovanie služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti v regiónoch
- rozvoj profesionálnych rodín (vrátane prípravy profesionálnych rodičov)
- podpora a rozvoj programov a služieb zameraných na podporu zdravia a zdravotnú
výchovu (so špecifickým dôrazom na marginalizované skupiny obyvateľstva)
- podpora rozvoja sociálnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby
- modernizácia a zavádzanie sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately na podporu zotrvania osôb v prirodzenom sociálnom prostredí
- podpora sociálnych služieb nízko-prahového charakteru a terénnej sociálnej práce
- komunitná práca v znevýhodnených lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách
- aktivity zamerané na dobrovoľníctvo/ svojpomoc miestnych spoločenstiev
- podpora koordinácie aktivít partnerov v oblasti sociálnej inklúzie
Operačný program:
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Koneční prijímatelia:
obce – póly rastu/mimo pólov rastu, združenia obcí, školy,
občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné
organizácie, združenia právnických osôb, zamestnávatelia –
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
Aktivity:
- vzdelávanie a príprava pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami
- podpora zabezpečenia starostlivosti o blízke osoby počas vzdelávacích aktivít
- poskytovanie informačných a poradenských služieb pre osoby s rodinnými povinnosťami
- podpora fungovania inkubátorov ako medzitrhu práce
- podpora aktivít s cieľom zvýšenia záujmu o doplnenie odborných vedomostí a praktických
zručností osôb dlhodobo neprítomných na trhu práce
- vytváranie inovatívnych foriem starostlivosti o blízke osoby
- vytváranie špecializovaných zariadení pre rodičov s rodinnými povinnosťami
Operačný program:
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Koneční prijímatelia: obce – póly rastu/mimo pólov rastu, združenia obcí, školy,
občianske združenia, neziskové organizácie, združenia
právnických osôb
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Strategická priorita 5: Partnerstvo a spolupráca

Špecifický cieľ 5:
Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu a posilniť spoluprácu na
regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
Opatrenie 5.1: Chod miestnej akčnej skupiny
Odôvodnenie:
Realizácia tohto opatrenia vychádza z potreby vzájomnej koordinácie medzi zástupcami
verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktorí sa rozhodli spolupracovať v rámci
jedného partnerstva. Spolu vytvárajú skupinu aktívnych ľudí a inštitúcií ochotných
a schopných podieľať sa na rozvoji spoločného územia, v ktorom žijú a pôsobia.
Nevyhnutným nástrojom pre ich vzájomnú komunikáciu a každodennú činnosť partnerstva je
výkonný manažment vybavený tímom skúsených miestnych lídrov, ktorí sú jednou zo silných
stránok partnerstva. Z uvedených dôvodov je opatrenie zamerané na rozvíjanie zručností
miestnych ľudských zdrojov a na vytvorenie podmienok pre manažovanie činnosti MAS
a spravovanie verejných prostriedkov s cieľom mobilizácie všetkých miestnych zdrojov
a efektívnej implementácie stratégie zameranej na komplexný rozvoj územia.
Aktivity:
- prevádzková činnosť kancelárie MAS – manažér, asistent, účtovník
- administratívne a odborné zabezpečenie realizácie stratégie
- poradenstvo a konzultácie k príprave projektových zámerov prispievajúcich k realizácii
stratégie
- vyhľadávanie ďalších možností financovania realizácie stratégie
- koordinácia činnosti orgánov MAS, pracovných skupín a aktivít miestnych subjektov
- štúdie a analýzy regiónu zamerané na aktualizáciu stratégie
- vypracovanie dizajn manuálu všetkých informačných a prezentačných materiálov MAS
- publicita a informovanie členov a verejnosti o regióne a stratégii
- zber informácií pre monitoring a hodnotenie
- školenia manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie
- semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 4 – opatrenie 4.3
Konečný prijímateľ:
MAS - občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov, vybrané RO
na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia

Opatrenie 5.2: Vykonávanie projektov spolupráce
Odôvodnenie:
Dôvodom realizácie projektov spolupráce je najmä výmena informácií a prenos praktických
skúseností s implementáciou prístupu Leader z iných regiónov Slovenska alebo zahraničia, za
účelom posilnenia spolupráce a efektívnejšej realizácie stratégie. Príprava a realizácia
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spoločných projektov prispieva k rozvoju spolupráce na národnej i nadnárodnej úrovni
a napomáha rozširovaniu činností partnerstva a riešeniu určitých problémov.
Aktivity:
- spoločný marketing regiónov na Slovensku a v krajín EÚ
- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva
- výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka, výmenné pobyty,...
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 4 – opatrenie 4.2
Konečný prijímateľ:
MAS - občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov, vybrané RO
na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia
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4.1.4 Zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov
Jednou z najdôležitejších zmien oproti doterajšiemu plošnému riešeniu problémov,
ktorý nerešpektuje rozdielne sociálno – ekonomické podmienky a rozmanitosť území, je
integrovaný prístupu k rozvoja územia. Ten umožnil miestnym ľuďom, ktorí najlepšie
poznajú situáciu v území, identifikovať problémy vychádzajúce zo skutočných reálnych
potrieb a podieľať sa na rozhodovaní o riešení týchto problémov.
Integrovaný prístup k rozvoju územia spočíva aj v tom, že nerieši problémy v území
sektorovo, t.j. osobitne, ale zahŕňa činnosti zo všetkých oblastí života v území a do
rozhodovania o rozvoji územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich
v území. S uplatňovaním tohto prístupu začalo verejno – súkromné partnerstvo MAS
MALOHONT od roku 2004 pri budovaní partnerstva a zostavovaní Integrovanej stratégie
rozvoja územia, ktorá je formálnym vyjadrením integrovaného prístupu k rozvoju nášho
územia. Dovtedy sa miestne problémy riešili len na úrovni obcí alebo mikroregiónov
a prevažne len za účasti zástupcov verejného sektoru.
Ďalšou významnou zmenou pri riešení problémov v území je prístup Leader ako
metóda mobilizácie a riadenia miestneho rozvoja vlastnými silami, ktorý je okrem uvedeného
integrovaného prístupu založený na ďalších princípoch ako prístup zdola-nahor, partnerstvo,
územný prístup, inovácie, vytváranie sietí a spolupráca. Aj napriek tomu, že sa prístup Leader
na Slovensku doteraz nerealizoval, partnerstvo MAS MALOHONT sa už niekoľko rokov
snaží o uplatňovanie týchto princípov:
- prístup zdola - nahor: zapájanie verejnosti a zástupcov jednotlivých sektorov do
prípravy stratégie, budovanie miestnych kapacít, príprava a realizácia vlastných projektov
iniciovaných miestnymi organizáciami
- partnerstvo: zastúpenie verejného, súkromného a občianskeho sektoru od neformálnej
pracovnej skupiny až po dnešné formalizované partnerstvo, riadenie činnosti partnerstva
prostredníctvom dobrovoľníkov
- územný prístup: geograficky súvislé vidiecke územie pôsobnosti partnerstva, ktoré
vzniklo na základe predchádzajúcej spolupráce menších území, podobných problémov
spoločnej histórii, geografických a sociálno – ekonomických väzieb
- inovácie: len v podobe uplatňovania uvedených princípov bez existujúcich podporných
nástrojov
- vytváranie sietí: neformálna sieť partnerstiev pripravujúcich sa na prístup Leader,
vzájomná výmena informácií a prenos skúseností z prípravy na prístup Leader
- spolupráca: nadväzovanie spolupráce s MAS v zahraničí za účelom rozširovania
vedomostí a zručností miestnych lídrov a lepšej prípravy i následnej realizácie stratégie

4.1.5 Inovačné aktivity a spôsob využitia miestneho potenciálu pre inovácie
•

Inovačné aktivity na úrovni verejno – súkromného partnerstva (MAS)

Prístup Leader - je sám o sebe inovačný, nakoľko je pre naše partnerstvo novou
metódou riadenia miestneho rozvoja, založenej na využití získaných znalostí a výsledkov
z jeho realizácie v iných krajinách Európskej únie.
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Za inovatívne prvky považujeme pritom všetky princípy prístupu Leader - územný prístup,
prístup zdola nahor, partnerstvo, inovácie, integrovaný prístup, vytváranie sietí a spolupráca.
Aj keď sme sa doteraz snažili tieto princípy uplatňovať v procese budovania partnerstva
a prípravy stratégie, ich využitie pri implementácii stratégie bude pre naše partnerstvo nové,
keďže na Slovensku neboli v minulom období vytvorené podporné nástroje na jej realizáciu.
Grantový program MAS Región občanom, občania regiónu – je nástroj na
zvýšenie aktivizácie a participácie miestnych ľudí, organizácií a inštitúcií na rozvoji života
v obciach regiónu. Partnerstvo sa rozhodlo pre jeho realizáciu z vlastných zdrojov na základe
iniciatívy aktívnych mimovládnych organizácií a na základe skúseností s jeho realizáciou
v roku 2008.
Grantový program bude realizovaný každoročne počas implementácie stratégie, a to na
základe princípov prístupu Leader. Jeho realizácia bude každoročne zahŕňať:
- združenie finančných prostriedkov (cca 500 000 SKK ročne)
- prípravu výzvy a administráciu celého grantového programu
- konzultácie predkladateľom projektov
- hodnotenie a výber projektov Výberovou komisiou MAS
- pridelenie finančných prostriedkov úspešným predkladateľom
- realizáciu projektov predkladateľmi
- monitoring projektov Monitorovacou komisiou
- vyúčtovanie projektov a vyhodnotenie grantového programu
Príloha č. 16 – Základná dokumentácia ku grantovému programu MAS
Na realizáciu obidvoch aktivít budú využité miestne finančné zdroje združené za účelom
spolufinancovania Integrovanej stratégie rozvoja územia a financovania vlastného grantového
programu. Okrem toho bude realizácia týchto aktivít postavená na využití miestneho
ľudského potenciálu:
- výkonný manažment (tím manažérov, iniciátorov, animátorov)
- partnerstvo (zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru)
- predkladatelia projektov (realizátori konkrétnych aktivít)
- miestni ľudia (obyvatelia obcí v území)
•

Inovačné aktivity na úrovni projektov

Z predkladaných projektov budeme preferovať tie, ktoré budú obsahovať nasledovné
aktivity, ktoré v podmienkach nášho partnerstva považujeme za inovatívne:
- originalita a výnimočnosť projektu - postup, riešenie alebo prvky, aké sa v regióne
či danom odvetví doteraz nerealizovali
- využitie miestnych zdrojov pri realizácii projektu - vlastná práca, dobrovoľníci,
materiál, kultúrne a prírodné zdroje, miestni podnikatelia ako (sub)dodávatelia a pod.
- partnerstvo a spolupráca pri realizácii projektov - zapojenie miestnych ľudí,
organizácií a subjektov do realizácie projektu
- komplexnosť projektov - súčinnosť projektu s inými projektmi pripravovanými
alebo realizovanými v obci alebo regióne
- spoločná a jednotná propagácia projektov v území i navonok
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Uvedené inovačné aktivity na úrovni partnerstva i projektov prispievajú predovšetkým
k rozvoju zručností a aktivizácii miestnych ľudí a subjektov, bez ktorých nie je realizácia
stratégie možná.
Prepojenie naplánovaných činností stratégie a inovačných aktivít prispeje k prirodzenému
generovaniu ďalších zdrojov a projektov, ktoré pomôžu napĺňať ciele stratégie.

4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader
4.2.1

Vybrané opatrenia osi 3 PRV implementované prostredníctvom osi 4 Leader

Na základe potrieb územia a v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciou
osi 4 Leader si verejno – súkromné partnerstvo (MAS) stanovilo v Integrovanej stratégii
rozvoja územia (ISRÚ) nasledovné opatrenia (t.j. vybrané činnosti opatrení osi 3 PRV), ktoré
chce implementovať prostredníctvom osi 4 Leader:
Vybrané opatrenia ISRÚ = vybrané činnosti opatrení osi 3 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 Leader:

PRV

3.2 Podpora
činností v oblasti
rozvoja vidieckeho
cestovného ruchu

ISRÚ

2.1 Budovanie
a rekonštrukcia
nízko kapacitných
ubytovacích
zariadení (do 10
lôžok)

PRV

3.4.2 Obnova
a rozvoj obcí

ISRÚ

3.1 Podpora
zlepšenia vzhľadu
obcí

PRV

3.4.1 Základné
služby pre vidiecke
obyvateľstvo

ISRÚ

Vybrané opatrenie

3.2 Obnova
a rozvoj občianskej
vybavenosti v
obciach

Vybrané činnosti, ktoré budú implementované cez os 4 Leader
- rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení
s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových
ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v
rámci areálu)
- prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých
objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok
(vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske
siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane
budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete a
úprav v rámci areálu
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov a doplnkových
relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu nízko kapacitného ubytovacieho
zariadenia (sauna, krb, bazén a pod.)
- úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava parkov, rybníkov,
prameňov, studničiek,...)
- budovanie a rekonštrukcia cyklotrás
- priestorové značenie samostatných trás pre nemotorovú dopravu
- budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a turistických trás so zameraním
na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu (okrem rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v
registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok)
- rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc,
zastávok, prvkov drobnej architektúry (prístrešky, mostíky, lavičky, altánky,
informačné tabule, vstupy do obcí, odpočívadlá,...) a pod.
- rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov, objektov spoločenského
významu (okrem samostatných budov obecných úradov, domov smútku),
pamätihodností obcí (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry
SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok) vrátane ich okolia a zriadenia
pripojenia na internet
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Pri výbere konkrétnych činností opatrení osi 3 PRV, ktoré budeme implementovať
prostredníctvom osi 4 Leader sme zohľadnili:
- výstupy auditu zdrojov a SWOT analýzy
- skutočné potreby územia vychádzajúce z prioritného riešenia najkľúčovejších
problémov
- prieskum projektových zámerov, ktorého výstupom je spracovaná databáza 295
projektových zámerov, ktorá podáva obraz o počte potenciálnych žiadateľov,
odhadovanom objeme finančných prostriedkov a o oblastiach záujmu, do ktorých chcú
miestne subjekty v budúcom období nasmerovať svoje úsilie, čas i financie.
- maximálnu výšky podpory na opatrenie 4.1 Implementácia stratégie rozvoja územia,
aby boli vybrané činnosti pokryté aj dostatočným množstvom finančných zdrojov
Vybrané činnosti boli vybrané zároveň tak, aby boli v súlade s cieľmi príslušného opatrenia
osi 3 a činnosťami definovanými v Programe rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a v Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.
Opatrenia osi 3 PRV a konkrétne činnosti, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi
4 Leader sú rozpracované v Prílohe č. 4 - Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007
– 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader.
Opatrenie ISRÚ
Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných
2.1
ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v
3.2
obciach

Opatrenie osi 3 PRV
Podpora činností v oblasti rozvoja
3.2
vidieckeho cestovného ruchu
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Základné služby pre vidiecke
3.4.1
obyvateľstvo

Okrem vybraných činností z opatrení osi 3 PRV, budeme prostredníctvom osi 4 Leader
implementovať aj nasledovné opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ):
Opatrenie ISRÚ
Chod miestnej akčnej skupiny
5.1
Vykonávanie projektov spolupráca
5.2

Opatrenie osi 4 PRV
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
4.2 Vykonávanie projektov spolupráca

Na základe iniciatívy od aktívnych mimovládnych organizácií a občanov, ktorí
participovali na procese plánovania, bude partnerstvo na základe princípov prístupu Leader
realizovať prostredníctvom vlastného grantového programu nasledovné opatrenie ISRÚ:
Opatrenie ISRÚ
Podpora aktivít občanov, združení a komunít
4.1

•

Grantový program MAS
Región občanom občania regiónu

Demarkačné línie medzi opatreniami osi 3 PRV a opatreniami Integrovanej
stratégie rozvoja územia (ISRÚ) implementovanými cez os 4 PRV

Zamedzenie prekrývania podpory medzi činnosťami osi 3 PRV podporovanými
priamo cez os 3 a prostredníctvom osi 4 je zabezpečené dodržiavaním činností, stanovených
v Integrovanej stratégii rozvoja územia (ISRÚ) a v Programe rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.
Prekrývanie podpory medzi činnosťami ostatných opatrení ISRÚ je zamedzené presne
definovanými činnosťami, odlišnými konečnými prijímateľmi a zdrojmi podpory.
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Demarkačné línie medzi opatreniami osi 3 PRV a opatreniami Integrovanej stratégie
rozvoja územia (ISRÚ) implementovanými cez os 4 PRV:

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu (313)

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (311)

opatrenie činnosti
osi 3 PRV

os 3
PRV

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných a ubytovacích zariadení
s kapacitou 11 – 40 lôžok
- rekonštrukcia existujúcich
poľnohospodárskych objektov (ktoré
stratili svoj pôvodný účel) na
agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40
lôžok
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
výrobných a predajných objektov (pri
rekonštrukcii a modernizácii vrátane
technológií) a nákup strojov, technológií
a zariadení pre doplnkovú výrobu
nepoľnohospodárskeho charakteru
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
agroturistických zariadení vrátane
hygienických, ekologických a
rekondičných objektov slúžiacich na
rozvoj turistických činností (napr. kryté
bazény, fitness centrá, masážne a solárne
zariadenia, sociálne zariadenia, čističky
odpadových vôd a pod.)
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
areálov vytvárajúcich podmienky na
rozvoj rekreačných a relaxačných činností
(turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo,
poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika,
vodné športy, zimné športy, sauna, bazén,
detské ihrisko a pod.)
- rekonštrukcia a modernizácia nízko
kapacitných ubytovacích zariadení
s kapacitou maximálne 10 lôžok
- prestavba a/alebo prístavba časti
rodinných domov a ďalších nevyužitých
objektov na nízko kapacitné ubytovacie
zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
kempingového ubytovania vrátane
prístupových ciest v rámci areálu,
spevnených parkovacích plôch,
elektrických, vodovodných
a kanalizačných rozvodov, oplotenia,
osvetlenia a sociálnych zariadení
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
doplnkových relaxačných zariadení
(sauna, krb, bazén a pod.).
- marketing služieb vidieckeho cestovného
ruchu a rozvoja regiónu
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3.3 Vzdelávanie
a informovanie
(331)

opatrenie činnosti
osi 3 PRV
- všetky formy ďalšieho vzdelávania

-

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
(322)

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (321)

-

-

určené pre podnikateľské subjekty
a subjekty verejnej správy (obce, mestá
a ich združenia, občianske združenia),
ktorých zameranie je v súlade s cieľmi
opatrenia
informačné aktivity, ktoré súvisia
s cieľmi opatrenia
rekonštrukcia a modernizácia rekreačných
zón
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
detských a športových ihrísk (vrátane
krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc
(vrátane krytých), autobusových zastávok
a pod.
rekonštrukcia a modernizácia obecných
stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom,
dom smútku) a objektov spoločenského
významu (napr. amfiteátre) vrátane ich
okolia (okrem stavieb a budov
evidovaných na MK SR v registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok a
lokalít UNESCO)

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
vodovodov a kanalizácie (vrátane
ČOV)
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
miestnych ciest, lávok, mostov
- výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia chodníkov, cyklotrás,
verejného osvetlenia, verejných
priestranstiev a parkov
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os 3
PRV

os 4 Leader
ISRÚ

X

X
X

X
rekonštrukcia
a modernizácia
obecných stavieb
vrátane ich okolia
(okrem
kultúrnych
domov)

rekonštrukcia
a modernizácia
kultúrnych
domov, objektov
spoločenského
významu (okrem
samostatných
budov obecných
úradov, domov
smútku)
a pamätihodností
obcí vrátane ich
okolia (okrem
stavieb a budov
evidovaných na
MK SR v registri
nehnuteľných
kultúrnych
pamiatok a lokalít
UNESCO)

X
X
výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
chodníkov,
verejného
osvetlenia

výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
cyklotrás,
verejných
priestranstiev
a parkov
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Integrovaná stratégia rozvoja územia (ISRÚ)
Malohontu srdce dáme o rozvoj sa postaráme
Strategický cieľ:
Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont,
čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov

Strategické priority:
1.
2.
3.
4.
5.
Podpora
Rozvoj
Obnova
Aktivizácia
Partnerstvo

zamestnanosti
cestovného
a rozvoj obcí
občanov
a spolupráca
ruchu





Špecifické ciele:
3.
4.

5.
1.
2.





Opatrenia:
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
1.2

2.2

3.2

4.2

1.3

2.3

3.3

4.3

1.4

2.4

3.4

5.2

3.5
Opatrenia ISRÚ implementované prostredníctvom osi 4 Leader (opatrenie 4.1)
Opatrenie ISRÚ implementované prostredníctvom osi 4 Leader (opatrenia 4.2 a 4.3)
Opatrenie ISRÚ implementované prostredníctvom grantového programu MAS

4.2.2

Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, implementovaných prostredníctvom osi 4
Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia

Opatrenie osi 3 PRV implementované
prostredníctvom osi 4 Leader
3.2

Podpora činností v oblasti rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu

Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
3.4.1

Cieľ ISRÚ

2.

Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu využitím a zhodnotením daností
regiónu

3.

Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí
regiónu

Realizácia činností opatrenia 3.2 - Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho
cestovného ruchu (opatrenie 2.1 ISRÚ) prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa 2 - Podporiť
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rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu, a to najmä
prostredníctvom rozvoja nízko kapacitného ubytovania v území pôsobnosti partnerstva MAS
MALOHONT. Vybrané činnosti opatrenia 3.4.1 - Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
(opatrenie 3.2 ISRÚ) spolu s vybranými činnosťami opatrenia 3.4.2 - Obnova a rozvoj obcí
(opatrenie 3.1 ISRÚ) sa podieľajú na naplnení špecifického cieľa 3 - Zlepšiť základné služby
a vzhľad obcí regiónu najmä prostredníctvom realizácie aktivít zameraných na zlepšenie
sociálnych podmienok, vybavenosti a atraktivity obcí pre miestnych obyvateľov
i návštevníkov.
V súčinnosti s ostatnými opatreniami definovanými v stratégii prispievajú vybrané
činnosti k naplneniu strategického cieľa - Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu
Malohont, čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

4.3 Finančný plán
4.3.1

Finančný plán na opatrenie 4.1 Implementácia stratégie rozvoja územia

Pri stanovení finančného plánu a rozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivé
opatrenia osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 Leader sme vychádzali:
- z maximálnej výšky podpory na opatrenie 4.1 Implementácia stratégie rozvoja územia
- z databázy projektových zámerov – z počtu projektov a objemu plánovaných investícií
- zo skutočných potrieb územia, t.j. prioritného riešenia najkľúčovejších problémov,
ktoré sú podložené obsahovým zameraním projektových zámerov v území
- z výstupoch verejných stretnutí zástupcov verejného a súkromného sektoru k príprave
akčného a finančného plánu skutočných potrieb územia, definovaných
Finančné alokácie verejných zdrojov na vybrané opatrenia ISRÚ/osi 3, implementované
prostredníctvom osi 4 Leader v SKK:
Opatrenie

Verejné zdroje v SKK
PRV
(EPFRV+SR)

ISRÚ: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu (313)
ISRÚ:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Os 3 PRV:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (322)
ISRÚ: 3.2 Obnova a rozvoj občianskej
vybavenosti v obciach
Os 3 PRV: 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)
Celkom

Ostatné
(VÚC+ obce)

Spolu

Finančná
alokácia na
opatrenie (%)

19 000 000

0 19 000 000

27 %

8 500 000

6 500 000 15 000 000

21 %

35 300 000

1 000 000 36 300 000

52 %

100 %
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV SR na implementáciu
ISRÚ (opatrenie 4.1) je: 62 800 000 SKK (2 084 578,11 EUR)
62 800 000
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Na spolufinancovaní vybraných činností v rámci opatrení implementovaných prostredníctvom
osi 4 Leader sa budú podieľať:
• vyšší územný celok (VÚC) sumou:
5 000 000 SKK (za celé obdobie)
- na základe posledného ústneho prísľubu zástupcov VÚC, ktorý bude dodatočne
doložený písomne, a dostupných informácii ku dňu spracovania stratégie (12.12.)
• obce zahrnuté do územia MAS sumou:
2 500 000 SKK (za celé obdobie)
- na základe uznesení obecných zastupiteľstiev, ktoré tvoria nepovinnú prílohu č. 17 Výpisy z uznesení obecných zastupiteľstiev
- záväzné vyhlásenie obcí
o spolufinancovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia a grantového
programu MAS
Opatrenie

Činnosti

3.1

priestorové značenie samostatných trás pre
nemotorovú dopravu
budovanie a rekonštrukcia náučných
chodníkov a trás so zameraním na historické,
kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
detských a športových ihrísk, tržníc,
autobusových zastávok, prvkov drobnej
architektúry a pod.

3.1

3.2

Spolu

Ostatné verejné zdroje v SKK
VÚC
obce
spolu
0 1 500 000 1 500 000
5 000 000

0

5 000 000

0

1 000 000

1 000 000

5 000 000

2 500 000

7 500 000

Obce budú okrem spolufinancovania vybraných činností opatrení 3.1. a 3.2 Integrovanej
stratégie rozvoja územia financovať aj realizáciu opatrenia 4.1 – Podpora aktivít občanov,
združení a komunít sumou: 2 500 000 SKK (za celé obdobie)
Ide o opatrenie, ktoré nie je možné podporiť z Programu rozvoja vidieka SR, ale
vychádza z potrieb územia. Podpora jednotlivých činností tohto opatrenia bude realizovaná
prostredníctvom Grantového programu Región občanom, občania regiónu na základe
princípov prístupu Leader:
Opatrenie

Činnosti

Ostatné verejné zdroje v SKK
VÚC
obce
spolu

4.1
Podpora
aktivít
občanov,
združení a
komunít

- krúžková činnosť pre deti a mládež
- regionálna a environmentálna výchova detí,
mládeže i dospelých
- voľno časové aktivity pre deti a mládež
- spoločné aktivity detí a rodičov
- podpora kultúrnych festivalov regionálneho a
nadregionálneho významu
- podpora kultúrnych a športových podujatí
- obnova a zachovávanie tradícií a tradičných
remesiel v regióne
- podpora dobrovoľníckych aktivít občanov,
mimovládnych organizácií a obcí
- brigády na zveľadenie priestranstiev
a významných miest v obciach a regióne
- motivačné súťaže pre obce a obyvateľov regiónu

Spolu
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Finančný plán na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pri stanovení finančného plánu na realizáciu projektov spolupráce sme brali do úvahy:
maximálnu výšku podpory na jeden projekt
maximálny počet projektov, ktoré môžu byť podporené počas celého obdobia
počet partnerov a zameranie dohodnutých oblastí spolupráce

Finančné alokácie verejných zdrojov na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov
spolupráce v SKK:
Verejné zdroje v SKK
Ostatné
PRV
(EPFRV + SR)

činnosti

ISRÚ: 5.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Os 4 PRV: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
(421)
spoločný marketing regiónov na Slovensku
a v krajín EÚ
ochrana spoločného kultúrneho bohatstva
výmena skúseností, prenos praktických
skúseností pri rozvoji vidieka, výmenné
pobyty,...
Spolu

4.3.3

-

Spolu

(VÚC)

2 000 000
2 000 000

100 000
100 000

2 100 000
2 100 000

4 000 000
8 000 000

300 000
500 000

4 300 000
8 500 000

Finančný plán na opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
Pri stanovení finančného plánu na chod miestnej akčnej skupiny sme brali do úvahy:
skutočné potreby vzhľadom na veľkosť územia, počet obcí zahrnutých do územia
a rozsah plánovaných aktivít
maximálnu výšku podpory na chod MAS

Finančné alokácie verejných zdrojov na opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
v SKK:

činnosti

ISRÚ: 5.1 Chod miestnej akčnej skupiny
Os 4 PRV: 4.3 Chod miestnej akčnej
skupiny (431)
prevádzka a administratívna činnosť
MAS

budovanie zručností a schopností
MAS
Spolu

PRV

Verejné zdroje
Ostatné

Spolu

(EPFRV+SR) (VÚC+ obce)

Finančná
alokácia na
opatrenie (%)

10 000 000

250 000

1 250 000

80 %
(z PRV)

2 500 000

500 000

3 000 000

20 %
(z PRV)

12 500 000

750 000

13 250 000

100 %

Na spolufinancovaní vo výške 750 000,- Sk sa bude podieľať:
• VÚC sumou 500 000,- Sk na činnosti v rámci budovania zručností a schopností MAS
• obce sumou 250 000,- Sk na neoprávnené výdavky prevádzky a administratívnej
činnosti MAS
Príloha č. 5 - Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013:
A/ Finančný plán opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
B/ Finančný plán opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
C/ Finančný plán opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
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4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec
4.4.1

Monitorovací rámec

Monitoring priebehu a výstupov projektov počas implementácie stratégie bude
v pravidelných intervaloch vykonávať Monitorovací výbor MAS na základe vopred
stanovených monitorovacích ukazovateľov:
- dodatočné monitorovacie ukazovatele (na sledovanie priebehu a výstupov projektov)
- povinné monitorovacie ukazovatele (na sledovanie výstupov a výsledkov projektov)
• Plán a spôsob monitoringu realizácie projektov
a) Hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov bude MAS čerpať
z monitorovacích správ projektov od jednotlivých končených prijímateľov.
b) Koneční prijímatelia budú prekladať originál monitorovacej správy projektu spolu
s poslednou žiadosťou o platbu (ŽoP) na PPA, a to doporučene poštou alebo osobne
do podateľne Ústredia PPA v Bratislave. Súčasne konečný prijímateľ predloží kópiu
monitorovacej správy projektu na MAS spolu s dodatočnými monitorovacími
ukazovateľmi, a to doporučene poštou alebo osobne do Kancelárie MAS.
c) Monitorovacia správa projektu bude vypracovaná podľa záväznej osnovy pre
opatrenie, v rámci ktorého konečný prijímateľ realizuje projekt.
d) Monitorovacia správa bude obsahovať hodnoty sledovaných ukazovateľov, priebeh
realizácie projektu, problémy pri realizácii projektu, odporúčania pre PPA a ďalšie
náležitosti, ktoré sú obsahom správy.
e) Hodnoty dodatočných monitorovacích ukazovateľov bude MAS čerpať aj
z priebežného monitoringu priebehu projektov, ktorý bude vykonávať Monitorovací
výbor MAS 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.
g) Dosiahnuté hodnoty jednotlivých monitorovacích ukazovateľov bude MAS uvádzať
v Správe o činnosti MAS, ktorú bude každoročne do 31. marca predkladať v písomnej
forme a elektronicky (na CD) na Odbor monitoringu PPA, a to doporučene poštou na
adresu Odboru monitoringu PPA alebo osobne do podateľne Ústredia PPA
v Bratislave.
h) Pre potreby spracovania Správy o činnosti MAS môže MAS 1-krát ročne požadovať
od konečných prijímateľov hodnoty dodatočných monitorovacích ukazovateľov
dosiahnuté za predchádzajúci kalendárny rok formou dotazníkového zisťovania, a to
písomnou alebo elektronickou formou.
i) Správa o činnosti MAS bude vypracovaná podľa záväznej osnovy a bude obsahovať
údaje za predchádzajúci kalendárny rok vrátane vyhodnotenia monitorovacích
ukazovateľov uvedených v stratégii MAS.
j) Posledná Správa o činnosti MAS bude predložená za rok 2015, a to najneskôr do 31.
marca 2016.
k) Monitoring realizácie projektov bude okrem MAS vykonávať aj PPA, a to
prostredníctvom monitorovacích správ a kontroly na mieste u konečného prijímateľa,
ktorej sa bude zúčastňovať aj poverený zástupca MAS.
- 87 -

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

•

VERZIA 1.1.

Dodatočné monitorovacie ukazovatele pre sledovanie výstupov na úrovni
opatrení ISRÚ, implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader:

Úroveň:
Opatrenie
ISRÚ:
2.1 Budovanie
a rekonštrukcia
nízko kapacitných
ubytovacích
zariadení
Os 3 PRV:
3.2 Podpora
činností v oblasti
vidieckeho
cestovného ruchu
(313)
ISRÚ:
3.1 Podpora
zlepšenia vzhľadu
obcí
Os 3 PRV:
3.4.2 Obnova
a rozvoj obcí (322)

ISRÚ:
3.2 Obnova
a rozvoj občianskej
vybavenosti v
obciach
Os 3 PRV:
3.4.1 Základné
služby pre vidiecke
obyvateľstvo (321)
ISRÚ:
5.1 Chod miestnej
akčnej skupiny
Os 4 PRV:
4.3 Chod miestnej
akčnej (431)

ISRÚ:
5.2 Vykonávanie
projektov
spolupráce
Os 4 PRV:
4.2 Vykonávanie
projektov
spolupráce (421)

Ukazovateľ
Východiskový Cieľová hodnota
(názov a merná
stav
ukazovateľa
jednotka)
do r. 2013
Počet nových lôžok
0
100
(počet)
Počet nových
0
2
kempingových
ubytovaní (počet)
Počet nových
0
14
doplnkových
služieb v nízko
kapacitných
ubytovacích
zariadeniach
(počet)
Počet novo
upravených
verejných
priestranstiev
(počet)
Počet km
vybudovaných
cyklotrás (km)
Počet
vybudovaných
náučných
chodníkov a trás
(počet)
Počet obnovených
rekreačných zón
(počet)
Počet obnovených
ihrísk (počet)
Počet
zrekonštruovaných
objektov
spoločenského
významu (počet)
Počet konzultácií
k príprave
a realizácii
projektov (počet)
Počet
informačných
materiálov o MAS
(počet)
Počet spoločných
publikácií (počet)
Počet účastníkov
výmenných
programov (počet)

0

8

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
- monitorovacie správy:
- s poslednou ŽoP
- dotazníkové zisťovanie
MAS:
- 1 x ročne
- kolaudačné rozhodnutia:
- priebežne
- fotodokumentácia pred a po
realizácii projektu:
- priebežne
- monitorovacie správy:
- s poslednou ŽoP
- dotazníkové zisťovanie
MAS:
- 1 x ročne

160

480

3

12

0

5

- monitorovacie správy:
- s poslednou ŽoP

2

10

0

15

- dotazníkové zisťovanie
MAS:
- 1 x ročne

- fotodokumentácia pred a po
realizácii projektu:
- priebežne

- fotodokumentácia pred a po
realizácii projektu:
- priebežne
- konzultačné hárky:
- priebežne

0

50

5

25

- vydané informačné
materiály:
- 1x ročne

0

4

0

25

-
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Povinné monitorovacie ukazovatele za opatrenia osi 3 PRV, implementované
prostredníctvom osi 4 Leader:

Úroveň
PRV

ISRÚ

Opatrenie:
Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

nie je implementované
cez os 4 - nesleduje sa

Opatrenie:
Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu (313)

Opatrenie:
Vzdelávanie a
informovanie (331)

Opatrenie:
Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo
(321)

Opatrenie:
Obnova a rozvoj obcí
(322)

Opatrenie:
Budovanie
a rekonštrukcia nízko
kapacitných
ubytovacích zariadení
(do 10 lôžok)
nie je implementované
cez os 4 - nesleduje sa

Opatrenie:
Obnova a rozvoj
občianskej
vybavenosti v obciach

Opatrenie:
Podpora zlepšenia
vzhľadu obcí

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Typ
ukazovateľa

Počet prijímateľov
podpory (počet)
Celkový objem
investícií (v EUR)
Hrubý počet
vytvorených
pracovných miest
Počet podporených
aktivít (počet)
Celkový objem
investícií (EUR)
Hrubý počet
vytvorených
pracovných miest
Počet účastníkov
vzdelávacej/
informačnej aktivity
(počet)
Počet vzdelávacích
dní (počet)
Počet účastníkov,
ktorí úspešne
absolvovali a ukončili
vzdelávaciu aktivitu
Počet podporených
obcí (počet)
Celkový objem
investícií (v EUR)
Počet osôb vo
vidieckych
oblastiach, ktorí majú
prospech
z realizovaného
projektu
Počet podporených
obcí (počet)
Celkový objem
investícií (v EUR)
Počet osôb vo
vidieckych
oblastiach, ktorí majú
prospech
z realizovaného
projektu

Výstup

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
---

Výstup

---

Výsledok

---

Výstup

17

Výstup

1 261 368, 92
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Výsledok

15

Výstup

---

Výstup

---

Výsledok

---

Výstup

30

Výstup

1 268 357,10

Výsledok

26 000

Výstup

14

Výstup

524 114,52

Výsledok

26 000
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Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader:

Úroveň

Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)

PRV

ISRÚ

Opatrenie:
Implementácia
Integrovaných
stratégií rozvoja
územia (411)

opatrenia ISRÚ
implementované cez os
4 Leader

Opatrenie:
Vykonávanie
projektov spolupráce
(421)

Opatrenie:
Chod miestnej akčnej
skupiny (431)

4.4.2

VERZIA 1.1.

Opatrenie:
Vykonávanie
projektov spolupráce

Opatrenie:
Chod miestnej akčnej
skupiny

Veľkosť MAS v km2

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
656 km2

Počet obyvateľov v podporenej
MAS

26 050

Počet projektov financovaných
MAS

76

Počet podporených beneficientov

56

Počet obcí podporeného územia

39

Počet podporených projektov
spolupráce
Počet spolupracujúcich MAS

4

Hrubý počet vytvorených
pracovných miest
Počet podporených aktivít
Počet účastníkov, ktorí úspešne
dokončili tréningovú aktivitu

4
1
10
65

Hodnotiaci rámec

Hodnotenie stratégie bude vykonávať Monitorovací výbor MAS v spolupráci
s Výborom MAS a pracovníkmi kancelárie MAS na základe stanovených ukazovateľov:
- povinné monitorovacie ukazovatele (na hodnotenie výsledkov projektov)
- dodatočné monitorovacie ukazovatele (na hodnotenie výsledkov a dopadu stratégie)
• Plán a postup hodnotenia stratégie
a) Hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov hodnotiacich výsledky projektov
bude Monitorovací výbor MAS každý rok spracúvať do správu o monitoringu, ktorú
spolu s vyhodnotením jednotlivých výziev predloží Výboru MAS.
b) Výbor 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 stratégia.
c) Výsledky monitoringu a hodnotenia stratégie budú spracované v Správe o činnosti
MAS a budú prezentované na verejnom zasadnutí Zhromaždenia členov MAS.
d) Výsledky hodnotenia budú do stratégie zapracované v proces aktualizácie stratégie,
ktorý sa môže vykonať iba 1-krát počas realizácie stratégie, a to najskôr po dvoch
rokoch od podpisu Rámcovej zmluvy s PPA.
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Dodatočné monitorovacie ukazovatele pre hodnotenie výsledkov na úrovni
špecifických cieľov stratégie:

Úroveň:
Špecifický cieľ
1. Podporiť tvorbu
a udržanie
pracovných
príležitostí
u miestnych
subjektov

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)
Počet nových
vytvorených
pracovných miest
u podnikateľských
subjektov
(počet)

Východiskový Cieľová hodnota
Spôsob overovania
stav
ukazovateľa
a získavania údajov,
do r. 2013
frekvencia zberu
- evidencia ÚPSVaR:
0
250
- 1 x ročne

- evidencia obcí a zariadení
CR:
- 1 x ročne

2. Podporiť rozvoj
vidieckeho
cestovného ruchu
využitím
a zhodnotením
daností regiónu

Počet turistických
návštevníkov
(počet)

26 000

40 000

3. Zlepšiť
vybavenosť,
základné služby
a vzhľad obcí
regiónu
4. Zvýšiť
vzdelanostnú
úroveň
a participáciu
obyvateľov na
rozvoji života
v regióne
5. Zabezpečiť
koordináciu medzi
subjektmi na území
regiónu a posilniť
spoluprácu na
národnej
i medzinárodnej
úrovni

Počet nových
služieb v obciach v
území (počet)

0

15

- monitorovacie správy
projektov:
- 1x ročne

Počet absolventov
vzdelávacích
aktivít (počet)

0

150

- vlastný prieskum:
- 1 x ročne

Počet spoločných
projektov
verejného
a súkromného
sektoru (počet)

0

3

- vlastný prieskum:
- 1 x ročne

•

Dodatočné monitorovacie ukazovatele pre hodnotenie dopadu na úrovni
strategického cieľa stratégie:

Úroveň:
Strategický cieľ
Zlepšenie kvality
života obyvateľov
regiónu Malohont,
čo najlepším
využitím miestnych
ľudských,
prírodných
a kultúrnych
zdrojov.

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)
Úroveň
nezamestnanosti
(%)

Celkový prírastok
obyvateľov (počet)

Východiskový Cieľová hodnota
Spôsob overovania
stav
ukazovateľa
a získavania údajov,
do r. 2013
frekvencia zberu
21, 1
19, 1
- evidencia ÚPSVaR:
- 1x ročne

26 008
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•

Spôsob zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie
Cieľom hodnotenia stratégie je zistiť, do akej miery sa vďaka realizácii stratégie
uskutočnila želaná zmena oproti východiskovému stavu na začiatku prípravy stratégie.
V prípade, že sa počas hodnotenia stratégie zistí, že plnenie jednotlivých ukazovateľov
a efektivita využitia finančných prostriedkov nie sú dostatočné, vykoná MAS v rámci
aktualizácie stratégie potrebné zmeny v opatreniach ako napríklad presun finančných
prostriedkov medzi činnosťami, úpravy administratívnych postupov, zmena činností
a podobne.

4.4.3

Monitorovací výbor MAS

Monitoring projektov a hodnotenie stratégie vykonáva Monitorovací výbor MAS,
pričom:
- vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov
- vyhodnocuje jednotlivé výzvy a implementáciu stratégie
- pripravuje ročné správy o implementácii stratégie a o monitoringu
Monitorovací výbor MAS zriaďuje výkonný orgán, t.j. Výbor MAS, pre účely monitoringu
projektov konečných prijímateľov – predkladateľ projektov a hodnotenia implementácie
stratégie. Prvé voľby členov do Monitorovacieho výboru MAS sa budú konať do 5-tich
pracovných dní od uzávierky prijímania ŽoNFP v rámci prvej výzvy spolu s voľbami členov
do Výberovej komisie MAS. Funkčné obdobie Monitorovacieho výboru MAS je 2 roky.
Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia byť
pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV.
•

Spôsob zostavenia Monitorovacieho výboru MAS
Členov do Monitorovacieho výboru MAS volí Výbor MAS z kandidátov, ktorých
navrhuje Zhromaždenie členov MAS, a to na 2 roky od ich zvolenia. Nezvolení kandidáti sa
stávajú náhradníkmi v poradí podľa počtu získaných hlasov. V prípade odvolania alebo
odstúpenia niektorého z členov Monitorovacieho výboru MAS ich Výbor MAS stanoví do
tejto funkcie.
Monitorovací výbor MAS bude mať 3 členov, z ktorých:
1 zastupuje občiansky sektor
1 zastupuje súkromný sektor
1 zastupuje verejný sektor
Zloženie Monitorovacieho výboru MAS musí byť pritom vyvážené:
sektorovo - pri stanovenom počet zástupcov jednotlivých sektorov bude podmienka max.
50 %-ného zastúpenia verejného sektoru a min. 50 %-ného zastúpenia súkromného
a občianskeho sektoru vždy dodržaná
geograficky - z územia každého mikroregiónu zahnutého do územia MAS bude
v Monitorovacom výbore MAS 1 zástupca
Člen Monitorovacej komisie MAS, nemusí byť členom združenia, ale musí pôsobiť (t.j. mať
trvalý, príp. prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) na území MAS.
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Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov a činnosti MAS

Pri sebahodnotení orgánov a činnosti MAS sa budeme hodnotiť nasledovné oblasti:
výsledky činnosti orgánov a MAS vo vzťahu k realizácii stratégie
výsledky činnosti MAS vo vzťahu k verejnosti
výsledky činnosti orgánov vo vzťahu k členom MAS
V procese sebahodnotenia budeme využívať nasledovné nástroje zberu informácií:
plány činnosti a Správy o činnosti MAS (porovnávanie, hodnotenie implementácie
stratégie, napĺňanie monitorovacích ukazovateľov a pod.)
dotazníkový prieskum orientovaný na verejnosť a predkladateľov projektov
(hodnotenie úrovne informovanosti zo strany MAS,
hodnotenie spokojnosti
s konzultáciami a poradenstvom, získavanie podnetov na zlepšenie, prípadne
rozšírenie činnosti MAS a pod.)
dotazníkový prieskum orientovaný na členov MAS (hodnotenie úrovne
informovanosti, hodnotenie procesu riadenia a prevádzky MAS, hodnotenie ďalšej
činnosti MAS nad rámec osi 4, získavanie podnetov na zlepšenie a pod.)
Sebahodnotenie pomocou uvedených nástrojov bude prebiehať v nasledovných krokoch:
určenie zodpovedných/pracovnej skupiny – zber údajov – vyhodnotenie – spätná väzba
a postup realizácie zmien.
Pravidelná realizácia procesu sebahodnotenia bude využívaná ako prostriedok
zlepšovania činnosti orgánov MAS. Výsledky sebahodnotenia budú zverejňované pre členov
MAS i verejnosť a budú podkladom pre identifikovanie a realizáciu krokov na zlepšenie,
prípadne odstránenie zistených nedostatkov.
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IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ
KAPITOLA 5: IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI
INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

IMPLEMENTÁCIÍ

5.1 Organizačná štruktúra a zdroje
5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva
(MAS)
Verejno – súkromné partnerstvo Miestna akčná skupina MALOHONT má právnu
formu občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. Vzniklo 13. marca 2007 registráciou na Ministerstve vnútra SR.
• Štruktúra a organizácia verejno-súkromného partnerstva (MAS)2
Základnú organizačnú štruktúru verejno – súkromného partnerstva (MAS) tvoria
orgány občianskeho združenia v zmysle zákona o združovaní občanov:
1. Zhromaždenie členov MAS – najvyšší orgán
2. Výbor MAS – výkonný orgán
3. Predseda a podpredseda – štatutárny orgán
4. Dozorná rada – kontrolný orgán
Obr. č. 3 – Schéma organizačnej štruktúry
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Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT je otvoreným partnerstvom
zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Členom združenia sa môže stať
každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na území MAS,
t.j. má trvalý, prípadne prechodný pobyt (týka sa fyzickej osoby), sídlo alebo prevádzku (týka
sa právnickej osoby) na území MAS.
Členstvo v občianskom združení vzniká schválením prihlášky Výborom MAS. Dokladom
o prijatí člena je potvrdenie o členstve vydané Výborom MAS.
Zhromaždenie členov MAS – najvyšší orgán
všetci členovia združenia – v súčasnosti 42 členov
40 % verejný sektor
60 % súkromný sektor (29 % súkromný a 31 % občiansky sektor)
- schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy združenia
- prijíma základné rozvojové dokumenty združenia a kontroluje ich plnenie
- schvaľuje plán činnosti združenia a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie
- schvaľuje správu o činnosti Výboru MAS a Dozornej rady, správu o hospodárení
a ročnú účtovnú uzávierku združenia
- volí a odvoláva zo svojich členov Výbor MAS a Dozornú radu
- schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením
- stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov
zasadnutia - najmenej 1 krát ročne
zloženie
zastúpenie
sektorov
základné
činnosti

Zasadnutia Zhromaždenia členov MAS:
dátum
16.05.2007
25.10.2007

miesto konania
Hrachovo
Hrachovo

dátum
11.03.2008
10.06.2008
11.11.2008

miesto
Hnúšťa
Rimavské Zalužany
Klenovec

Výbor MAS – výkonný orgán
11 členov, z toho:
- 3 členovia zastupujú občiansky sektor
- 3 členovia zastupujú súkromný sektor
- 3 členovia zastupujú verejný sektor
- 2 členovia sú neurčení
zastúpenie 36 % verejný sektor
64 % súkromný sektor (28 % súkromný a 36 % občiansky sektor)
sektorov
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
základné
- podáva informácie o činnosti združenia členom a verejnosti
činnosti
- zaisťuje vedenie účtovníctva a evidencie všetkých písomností združenia
- zaisťuje priebeh zasadnutí Zhromaždenia členov MAS
- zabezpečuje vypracovanie organizačných a vnútorných predpisov združenia
- zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti združenia
- zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení združenia
- rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena
- volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia
- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie
- zriaďuje svoju Kanceláriu volí a odvoláva manažéra MAS
zasadnutia - najmenej 4 krát ročne
zloženie
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Zasadnutia Výboru MAS:
dátum
16.05.2007
25.09.2007
25.10.2007

miesto konania
Hrachovo
Hrachovo
Hrachovo

dátum
10.03.2008
12.05.2008
10.06.2008
11.11.2008

miesto
Hrachovo
Hrachovo
Rimavské Zalužany
Klenovec

Dozorná rada - kontrolný orgán
3 členovia, z toho:
- 1 člen zastupuje občiansky sektor
- 1 člen zastupuje súkromný sektor
- 1 člen zastupuje verejný sektor
zastúpenie 34 % verejný sektor
66 % súkromný sektor (33 % súkromný a 33 % občiansky sektor)
sektorov
- dozerá na správnosť činnosti a finančného hospodárenia združenia
základné
- prejednáva a rieši sťažnosti členov
činnosti
- informuje Výbor MAS a Zhromaždenie členov MAS o výsledkoch kontrol,
v prípade zistenia závažných nedostatkov zvoláva Zhromaždenie členov MAS
- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
zasadnutia - najmenej 2 krát ročne
zloženie

Zasadnutia Dozornej rady:
dátum
25.10.2007

miesto konania
Hrachovo

dátum
11.03.2008
26.11.2008

miesto
Hnúšťa
Klenovec

Predseda a podpredseda – štatutárny orgán
zloženie
zastúpenie
sektorov
základné
činnosti

1 predseda a 1 podpredseda
- ak je predseda zástupcom verejného sektoru, podpredseda je zo súkromného sektoru a
naopak
- zvoláva a riadi zasadnutia Výboru MAS
- zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Výboru MAS
- jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace písomnosti

Funkčné obdobie všetkých orgánov (okrem najvyššieho) sú 3 roky. Mandát členov
jednotlivých orgánov partnerstva končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena
alebo jeho odvolaním Zhromaždením členov MAS, v prípade štatutárov Výborom MAS.
Na zabezpečenie manažovania činnosti partnerstva a spravovania verejných prostriedkov
zriaďuje Výbor MAS Kanceláriu a volí manažéra, ktorý stojí na jej čele. Manažér spolu
s ďalšími pracovníkmi Kancelárie zodpovedajú Výboru MAS za každodennú činnosť
združenia, za vykonávanie realizácie stratégie a iných projektov združenia.
V súčasnosti vykonáva úlohu kancelárie vo vlastných priestoroch v obci Hrachovo občianske
združenie OZVENY, ktoré bolo poverené manažovaním činnosti partnerstva na
Ustanovujúcom zasadnutí Zhromaždenia členov MAS konaného 16. mája 2007 v Hrachove.
Kancelária disponuje okrem základného materiálneho a technického zabezpečenia aj
manažérom a finančným manažérom, ktorý boli od založenia partnerstva platení za prípravu
stratégie rozvoja územia z externých zdrojov a popri tom dobrovoľne zabezpečovali
každodennú činnosť združenia.
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S realizáciou stratégie pribúda administratíva, úlohy a zodpovednosť, preto sa partnerstvo
rozhodlo v prípade udelenia štatútu MAS, posilniť Kanceláriu po technickej, materiálnej
i personálnej stránke. Každodennú činnosť budú vykonávať 3 platení pracovníci:
manažér, administratívny pracovník (asistent) a účtovník (finančný manažér)
V prípade prípravy a implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia alebo iných
programov a projektov na základe princípov prístupu Leader zriaďuje partnerstvo ďalšie
orgány a pracovné skupiny:
1. Výberová komisia MAS
2. Monitorovací výbor MAS
3. Pracovná skupina - Príprava stratégie
4. Pracovné skupiny podľa potreby
Výberová komisia MAS – hodnotenie a výber projektov
zloženie

zastúpenie
sektorov
základné
činnosti

7 členov, z toho:
- 2 členovia zastupujú občiansky sektor
- 2 členovia zastupujú súkromný sektor
- 2 členovia zastupujú verejný sektor
- 1 člen je neurčený
max.43 % verejný sektor
min. 57 % súkromný sektor
- vykonáva administratívnu kontrolu ŽoNFP
- hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných prijímateľov
- vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov

Monitorovací výbor MAS – hodnotenie a monitoring projektov
zloženie

zastúpenie
sektorov
základné
činnosti

3 členovia, z toho:
- 1 člen zastupuje občiansky sektor
- 1 člen zastupuje súkromný sektor
- 1 člen zastupuje verejný sektor
34 % verejný sektor
66 % súkromný sektor (33 % súkromný a 33 % občiansky sektor)
- hodnotí a kontroluje realizáciu projektov v rámci stratégie
- vyhodnocuje jednotlivé výzvy
- pripravuje správy o implementácii stratégie a ročné správy o monitoringu

V roku 2008 mali 6 členovia partnerstva a 1 prizvaní externí odborník možnosť vyskúšať si
činnosť vo Výberovej komisii, ktorú si partnerstvo zriadilo za účelom hodnotenia a výberu
projektov v rámci miestneho Grantového programu Prebúdzanie MALOHONTU
financovaného z vlastných zdrojov. Rovnako ďalší 3 členovia si odskúšali monitoring
a kontrolu projektov na základe predložených záverečných správ i priamo v teréne.
Okrem uvedených orgánov si môže partnerstvo podľa potreby zriaďovať pracovné skupiny.
V rokoch 2007 – 2008 pracovala na príprave stratégie 5 - členná pracovná skupina
pozostávajúca s manažérky, finančnej manažérky, 2 členov Výboru MAS a 1 člena Dozornej
rady, pričom bolo dodržané sektorové aj geografické vyváženie členov pracovnej skupiny.
V roku 2008 sa na pracovných stretnutiach k príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia
sformovali ďalšie 4 pracovné skupiny:
1. Zamestnanosť a cestovný ruch
2. Infraštruktúra obcí
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3. Aktivizácia občanov a vzdelávanie
4. Sociálna inklúzia
Jednotlivé pracovné skupiny sa podieľali na rozpracovaní opatrení k jednotlivým cieľom na
podporované činnosti, oprávnených žiadateľov a zdroje.
V ďalšej činnosti si bude partnerstvo zriaďovať pracovné skupiny podľa potreby, ktoré budú
zamerané na riešenie určitej problematiky alebo na prípravu konkrétnych projektov a aktivít.
Zloženie orgánov, spôsob volieb, vykonávané činnosti a ostatné náležitosti sú podrobne
popísané v stanovách a interných vykonávacích predpisoch.
Príloha č. 8 - Personálna matica
Príloha č. 10 - Stanovy
Príloha č. 11 - Schéma organizačnej štruktúry
Príloha č. 12 - Interné vykonávacie predpisy
• Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejnosúkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Orgán/zložka MAS
Najvyšší orgán:
Zhromaždenie
členov MAS
Výkonný orgán:
Výbor MAS

Kontrolný orgán:
Dozorná rada
Štatutárny orgán:
Predseda/
Podpredseda

Výberová komisia
MAS

Úlohy a zodpovednosť
- schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu
- schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy združenia
- schvaľuje plán činnosti združenia a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie
- schvaľuje správu o hospodárení a ročnú účtovnú uzávierku združenia
- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie
- zriaďuje svoju Kanceláriu na manažovanie činnosti združenia
- volí a odvoláva manažéra MAS
- zriaďuje Výberovú komisiu a Monitorovací výbor
- predbežne schvaľuje projekty vybraté Výberovou komisiou
- vyhodnocuje realizáciu rozvojovej stratégie
- zaisťuje vedenie účtovníctva a evidencie všetkých písomností združenia
- zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti združenia
- zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení združenia
- rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena
- dozerá na správnosť činnosti a finančného hospodárenia združenia
- prejednáva a rieši sťažnosti členov
- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
- zvoláva a riadi zasadnutia Výboru MAS
- zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Výboru
MAS
- jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace
písomnosti
- predkladá platobnému orgánu projekty doporučené a predbežne schválené
MAS na čerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka
a ďalšie dokumenty, určené pre riadiaci a platobný orgán
- schvaľuje zoznam ŽoNFP vyradených z ďalšieho hodnotenia, ktoré
nesplnili podmienky formálnej kontroly
- vykonáva administratívnu kontrolu ŽoNFP
- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa, činností a projektov,
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3
- posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov a všetkých kritérií
spôsobilosti stanovených na príslušné opatrenia osi 3
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Monitorovací výbor
MAS

Pracovná skupina
Príprava stratégie
Kancelária

Manažér MAS

Administratívny
pracovník
Účtovník
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- hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných
prijímateľov
- vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov
- zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na
financovanie z PRV Výboru MAS
- hodnotí a kontroluje realizáciu projektov v rámci stratégie
- pripravuje ročné správy o implementácii stratégie a o monitoringu
- vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov
- vyhodnocuje jednotlivé výzvy
- zabezpečuje aktualizáciu stratégie
- zapája miestne subjekty do procesu aktualizácie stratégie
- koordinuje a riadi činnosť jednotlivých orgánov MAS
- zabezpečuje vykonávanie realizácie stratégie
- vyhľadáva ďalšie zdroje financovania stratégie a projektov MAS
- zabezpečuje publicitu MAS a stratégie
- zabezpečuje informačné a vzdelávacie aktivity pre členov MAS,
predkladateľov projektov a verejnosť
- riadi činnosť Kancelárie
- registruje a vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP
- poskytuje informácie a konzultácie predkladateľom projektov
- zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie
- zabezpečuje administratívnu činnosť a realizáciu úloh MAS
- vykonáva každodennú administratívu
- vedie evidenciu a predpísanú archiváciu
- pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov
- zabezpečuje účtovnú evidenciu
- zabezpečuje hospodárenie s prostriedkami a majetkom MAS
- nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie

Príloha č. 8 - Personálna matica
• Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do
orgánov, komisií, príp. pracovných skupín
Právna forma verejno – súkromného partnerstva (MAS), t.j. občianske združenie, jeho
stanovy a princípy, na ktorých partnerstvo funguje zabezpečujú jeho otvorenosť ako pre
právnické, tak aj pre fyzické osoby, čiže aktívnych občanov.
Členom združenia a automaticky aj členom najvyššieho orgánu – Zhromaždenia
členov MAS – sa môže stať každá fyzická osoba (staršia ako 18 rokov) a právnická osoba
z územia pôsobnosti MAS (musí mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo
prevádzku v území MAS). Členstvo v združení vzniká schválením prihlášky Výborom MAS.
Zhromaždenie členov MAS si spomedzi seba volí členov Výboru MAS a Dozornú radu na
základe volieb, v ktorých môže kandidovať každý člen združenia.
Výbor MAS je výkonný orgán zvolení zo zástupcov jednotlivých sektorov, ktorí získali od
členov najväčšiu dôveru a podporu. Tí si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu, ktorí
sa automaticky stávajú štatutárnymi zástupcami združenia.
Členov do Výberovej komisie MAS a Monitorovacieho výboru MAS volí Výbor MAS
z kandidátov navrhnutých najvyšším orgánom. Členovia týchto orgánov nemusia byť členmi
partnerstva, ale musia pôsobiť v území MAS. Manažér MAS a pracovníci Kancelárie MAS sú
menovaný Výborom MAS na základe splnenia podmienok výberového konania.
- 99 -

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

VERZIA 1.1.

Pracovné skupiny, ktoré si MAS v prípade potreby zriaďuje sú otvorené pre každého, kto má
záujem v nich aktívne pracovať. Členstvo v pracovných skupinách je založené na dobrovoľnej
práci a nie je viazané na zvolenie či schválenie niektorým z orgánov MAS.

5.1.2

Spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)

Dôležitým prvkom v komunikácii, informovaní a propagácii partnerstva je používanie
jednotného vizuálneho štýlu, ktorý prispieva k zvýšeniu efektívnosti propagácie, budovaniu
vizuálnej identity partnerstva a k upevňovanie povedomia verejnosti o partnerstve a jeho
činnosti. Jednotnosť v propagácii partnerstva zabezpečíme vytvorením dizajn manuálu,
ktorý bude obsahovať súbor pravidiel a prvkov potrebných k spracovaniu jednotného dizajnu
všetkých komunikačných tlačovín a propagačných materiálov:
- komunikačné tlačoviny (hlavičkový papier, vizitky, obálky, objednávky, prezenčné
listiny, titulné strany na dokumenty, tabuľky na dvere, nálepky, papierové spisové
obaly, perá, poznámkové bloky,...)
- publikačné tlačoviny (noviny, leták, brožúra, inzercia, plagát, veľkoplošný poster,...)
- elektronické aplikácie (web stránka, šablóna Power Point prezentácie, obal na CD,...)
V súčasnosti má partnerstvo spracovaný hlavičkový papier, vizitky, obálky a návod na
používanie loga, z ktorého bude dizajn manuál vychádzať.
Činnosť partnerstva budeme propagovať najmä prostredníctvom nasledovných médií a
aktivít:
- elektronická konferencia členov partnerstva
- elektronická pošta (individuálna propagácia, hromadný informačný servis)
- web stránka partnerstva www.malohont.sk
- regionálne informačné portály www.echoviny.sk a www.rimava.sk (mediálni partneri)
- web stránky obcí zahrnutých do územia pôsobnosti MAS
- propagačné letáky, brožúry a plagáty
- bezplatné noviny do každej domácnosti - štvrť ročník občanov regiónu
- noviny obcí zahrnutých do územia pôsobnosti MAS - Hnúšťanský hlas, Klenovské
noviny, Kokavské zvesti
- regionálne týždenníky Gemerské zvesti, Novohradské noviny, Rimavská dolina
- celoslovenské denníky a týždenníky
- výročné správy
- individuálne stretnutia
- verejné zasadnutia orgánov partnerstva a pracovných skupín
- informačné semináre a vzdelávacie aktivity v území
- konferencie, semináre a výstavy na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
- prezentačný stánok na spoločenských akciách a podujatiach v území
Do dnes sme vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky a ľudské kapacity najčastejšie
využívali na propagáciu partnerstva a jeho činnosti: stretnutia (individuálne i verejné), obecné
noviny, regionálne týždenníky, propagačné letáky, web stránky obcí a regionálne informačné
portály. Koncom tohto roka sme vytvorili aj web stránku partnerstva www.malohont.sk, ktorú
budeme od roku 2009 postupne napĺňať.
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Spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov
(poradenstvo a expertná pomoc)

Poradenstvo a konzultácie konečným prijímateľom – predkladateľom projektov budú
poskytovať pracovníci Kancelárie MAS v čase na to určenom, a to osobne, telefonicky alebo
elektronickou poštou. Obsahovo budú zamerané predovšetkým na prípravu, realizáciu
a vyúčtovanie projektov.
Osobné konzultácie budú prebiehať na informačných seminároch ku každej výzve a počas
vopred určených konzultačných hodín v priestoroch Kancelárie MAS, prípadne na mieste
realizácie pripravovaného/realizovaného projektu.
Telefonické konzultácie budú poskytované v priestoroch Kancelárie MAS a budú záväzné
len v prípade, že budú následne spracované do písomnej podoby a zaslané elektronickou
poštou predkladateľovi projektu.
Konzultácie elektronickou poštou budú zasielané najneskôr do 7 dní od doručenej mailovej
správy od predkladateľa projektu alebo ihneď po ukončení telefonickej konzultácie, ak
o predkladateľ projektu požiada.
Všetky formy konzultácií budú vedené na konzultačných hárkoch s uvedením mena
predkladateľa projektu, témy, formy a dátumu konzultácie.
Expertná pomoc a poradenstvo pri príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov budú
poskytované aj prostredníctvom seminárov a školení zameraných na rozširovanie vedomostí
a zručností pri vykonávaní stratégie. Školenia budeme realizovať v spolupráci so skúsenými
miestnymi i externými odborníkmi a vzdelávacími inštitúciami.

5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS)
5.2.1 Ľudské zdroje
Miestne ľudské zdroje, sú jednou zo silných stránok partnerstva, na ktorej staviame
činnosť MAS a realizáciu stratégie. Vyškolení lídri, miestni odborníci a členovia partnerstva
tvoria spolu silnú skupinu ľudí, ktorá je výsledkom dlhodobého budovania kapacít v území
a disponuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami.
V súčasnosti riadia činnosť a aktivity partnerstva 2 pracovníčky, ktoré sa
podieľali aj na budovaní partnerstva a spracovaní Integrovanej stratégie rozvoja
územia:
Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS
Elena Kubaliaková, finančná manažérka MAS
V území spolupracujú s manažérmi a vyškolenými dobrovoľníkmi, ktorí pôsobia
v mikroregiónoch, obciach, občianskych združeniach a iných inštitúciách zaoberajúcimi
sa rozvojom regiónu:
- Miroslava Bartóková, manažérka Mikroregiónu Teplý Vrch
- Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu Sinec - Kokavsko
- Ing. Oľga Maciaková, projektová manažérka mesta Hnúšťa a Agentúry pre rozvoj Gemera
- Jana Kubaliaková, účtovníčka občianskeho združenia Ozveny Hrachovo
- Anita Koniarová, dobrovoľník – občianske združenie Valgata Drienčany
- Stanislava Zvarová, dobrovoľník – občianske združenie Rodon Klenovec
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Manažérky aj dobrovoľníčky využívajú pri svojej práci v území vedomosti a poznatky
nadobudnuté v rôznych školeniach, ktoré absolvovali od založenia mikroregiónov
a združení:
- Rozvoj regiónu a vidieka (ARVI Nitra)
- Príprava programov rozvoja vidieka (ARVI Nitra)
- Podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike (ARVI Nitra)
- Príprava manažérov a facilitátorov pre implementáciu prístupu Leader (ARVI Nitra)
- Projektový manažment a riadenie projektového cyklu (CVNO Banská Bystrica)
- Projektový manažment a základy finančného manažmentu projektov (CVNO B. Bystrica)
- Vidiecky komunitný facilitátor (VIPA na Slovensku Banská Bystrica)
- Príprava aktérov rozvoja vidieka pre implementáciu prístupu Leader (EuroConsulting)
- Podvojné účtovníctvo organizácií nezriadených za účelom podnikania (MVO SERVIS,
s r.o. Bratislava)
Uvedené miestne kapacity, ktoré sú aktívnymi členmi partnerstva, sú využívané najmä pri
realizácii aktivít a čiastkových úloh partnerstva. V budúcnosti sa počíta s ich zapojením do
prípravy a realizácie projektov partnerstva financovaných z iných zdrojov.
Rôznych seminárov a školení v oblasti rozvoja vidieka a prípravy projektov sa zúčastňujú aj
členovia partnerstva a miestne subjekty, z ktorých mnohé už majú skúsenosti s prípravou aj
realizáciou konkrétnych projektov z predvstupových aj štrukturálnych fondov.
Okrem miestnych ľudských zdrojov budeme rovnako ako doteraz spolupracovať s externými
odborníkmi, s ktorými spolupracujeme od založenia mikroregiónov.
•

Prehľad o praxi a skúsenostiach pracovníkov MAS

Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS
Jazykové znalosti: anglický – aktívne, nemecký – pasívne
Počítačové znalosti: MS Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet – pokročilý
administrácia web stránok
Prax: 5 rokov
- projektová manažérka a dobrovoľníčka občianskeho združenia Ozveny v Hrachove (2003
– 2008)
- manažér Mikroregiónu Rimava a Rimavica (2004 – 2007)
- komunitný konzultant pre mikroregióny Rimava a Rimavica a Teplý Vrch (2005 – 2008)
- manažér občianskeho združenia Miestna akčná skupina MALOHONT (od 2007)
Skúsenosti:
- organizovanie a vedenie seminárov a pracovných stretnutí na miestnej úrovni
- príprava projektov v rámci Programu obnovy dediny, ministerstiev, nadácií, Fondu
sociálneho rozvoja - ESF, EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
- technická asistencia (miestny expert) pri budovaní miestnych kapacít a príprave stratégie
v rámci Technickej pomoci SAPARD
- účasť na medzinárodných seminároch Leader+ v zahraničí
- účasť na študijných cestách zameraných na príklady a skúsenosti z realizácie prístupu
Leader v Českej republike, Holandsku a Francúzsku
- príprava a administrácia miestneho grantového programu
- príprava a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci PRV SR
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Elena Kubaliaková, finančná manažérka MAS
Jazykové znalosti: ruský
Počítačové znalosti: MS Windows, Word, Excel
Prax: 10 rokov
- predsedkyňa, finančná manažérka a dobrovoľníčka občianskeho združenia OZVENY
v Hrachove (2000 – 2008)
- finančná manažérka Mikroregiónu Rimava a Rimavica (2001 – 2008)
- finančná manažérka občianskeho združenia Miestna akčná skupina MALOHONT (od
2007)
Skúsenosti:
- organizovanie a vedenie seminárov a pracovných stretnutí na miestnej a regionálnej úrovni
- príprava projektov v rámci Programu obnovy dediny, ministerstiev, nadácií, Fondu
sociálneho rozvoja - ESF, EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
- administrátor pri budovaní miestnych kapacít a príprave stratégie v rámci Technickej
pomoci SAPARD v rámci NUTS II - Stred
- účasť na študijných cestách zameraných na príklady a skúsenosti z realizácie prístupu
Leader v Českej republike, Maďarsku, Holandsku, Flámsku a Francúzsku
- miestny expert v rámci mikroregionálneho rozvojového programu financovaného Veľkou
Britániou
- hodnotiteľka projektov v rámci mikroregionálneho programu a programu INTERREG III
- vonkajší expert pri spracovaní programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónov Suchánska dolina a Magnezit
- koordinátor regionálneho rozvoja v rámci o. z. BB VIPA pre región Gemer a Malohont
- finančné riadenie miestneho grantového programu
- budovanie kapacít a príprava MAS MALOHONT na prístup Leader
- príprava a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci PRV SR
V prípade implementácie Integrovanej stratégie rozvoja bude kancelária posilnená
o administratívneho pracovníka, ktorý bude vybratý vo výberovom konaní. O pozíciu
manažéra MAS sa bude uchádzať súčasná manažérka a o pozíciu účtovníka súčasná
finančná manažérka MAS, ktoré v súčasnosti zabezpečujú každodennú činnosť
partnerstva ako dobrovoľníčky popri spracovaní stratégie, financovanom z externých aj
vlastných zdrojov partnerstva.
Podrobný prehľad vzdelania, praxe, skúseností a úloh jednotlivých pracovných pozícií je
uvedený v Prílohe č.8 - Personálna matica (Kancelária MAS).

5.2.2 Materiálne zdroje
Sídlo verejno – súkromného partnerstva (MAS) sa nachádza v obci Hrachovo,
v budove občianskeho združenia OZVENY, ktoré poskytuje pre partnerstvo kancelárske
priestory, vlastné technické vybavenie a osobné motorové vozidlo. Partnerstvo má
v súčasnosti vo vlastníctve len jeden počítač so softvérom. Ostatné kancelárske a technické
vybavenie je vo vlastníctve občianskeho združenia OZVENY v Hrachove.
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Súčasné materiálne zabezpečenie činnosti:
Materiálne
zabezpečenie činnosti

Popis súčasnej situácie

Budovy, kancelárie

2 x - kancelária
1 x - zasadacia miestnosť (25 – 30 ľudí)
1 x - sociálne zariadenie
kancelársky nábytok (stoly pod počítač,
skrine, police), stoličky, kreslá, stoly,
flipchart, nástenky
1 ks - počítač so softvérom

Vybavenie budov,
kancelárie
Technika (vrátane
počítačovej
techniky)

Pripojenie na
internet
Dopravné
prostriedky

1 ks - počítač so softvérom, 2 ks čiernobiela tlačiareň, skener, kopírka,
digitálny fotoaparát, telefón,
premietacie plátno
dataprojektor

vysokorýchlostné pripojenie od
lokálneho poskytovateľova internetu
osobné motorové vozidlo

Vlastnícky vzťah
(vlastné - V, prenajaté - P,
zvýhodnené služby - ZS)

P / o. z. OZVENY

ZS / o. z. OZVENY
(bezplatne využívané)
V
ZS / o. z. OZVENY
(bezplatne využívané)

ZS / mesto Hnúšťa,
ZŠ Hrachovo
(bezplatne využívané)
ZS
(bezplatne využívané)
P/ o. z. OZVENY

Z prostriedkov vyčlenených na chod MAS plánujeme doplniť a zmodernizovať vybavenie pre
každodennú činnosť pracovníkov MAS, nakoľko používané, najmä technické, počítačové
a programové vybavenie je opotrebované a zastarané, prípadne je využívané vlastníkom a nie
je kedykoľvek k dispozícii.
Plánované materiálne zabezpečenie činnosti:
Materiálne
zabezpečenie činnosti

Popis súčasnej situácie

Budovy, kancelárie

3 x - kancelária
1 x - zasadacia miestnosť (25 – 30 ľudí)
1 x - sociálne zariadenie
kancelársky nábytok (stoly pod počítač,
skrine, police), kreslá, flipchart, nástenky
stoličky, stoly, kancelárske skrine
1 ks - počítač so softvérom

Vybavenie budov,
kancelárie
Technika (vrátane
počítačovej
techniky)

Pripojenie na
internet
Dopravné
prostriedky

2 ks - počítač so softvérom, 1 ks –
notebook so softvérom, čiernobiela
tlačiareň, farebná tlačiareň, skener,
kopírka, digitálny fotoaparát, telefón,
dataprojektor, hrebeňová väzba,
laminátor,...
vysokorýchlostné pripojenie od
lokálneho poskytovateľova internetu
osobné motorové vozidlo
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5.2.3 Finančné zdroje
Do dnešného dňa tvorili finančné zdroje partnerstva:
- členské príspevky
- príspevky obcí a mikroregiónov
- dotácie z Banskobystrického samosprávneho kraja
Z uvedených zdrojov bola financovaná prevádzka, administratívna činnosť a projekty
partnerstva. V budúcich rokoch je partnerstvo schopné zabezpečiť spolufinancovanie chodu
MAS zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja a z vlastných zdrojov:
Banskobystrický samosprávny kraj:
500 000,- SKK/celé obdobie
vlastné zdroje (obce):
250 000,- SKK/celé obdobie
Väčší objem združených prostriedkov z rozpočtov obcí zahrnutých do územia MAS, využije
partnerstvo na spolufinancovanie konkrétnych činností v rámci implementácie osi 4 Leader
a na financovanie vlastného Grantového programu Región občanom, občania regiónu:
spolufinancovanie činností cez os 4 Leader:
2 500 000,- SKK/celé obdobie
financovanie vlastného grantového programu: 2 500 000,- SKK/celé obdobie

5.3 Príjem projektov
5.3.1 Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie
• Časový plán vyhlasovania výziev
Verejno – súkromné partnerstvo (MAS) vyhlási prvú výzvu na implementáciu
stratégie do 20-tich pracovných dní odo dňa podpísania Rámcovej zmluvy s PPA. Termín
vyhlásenia prvej výzvy predpokladáme v septembri 2009. Následne každý rok budeme
vyhlasovať výzvy pre jednotlivé opatrenia alebo skupiny opatrení vždy prvý pracovný deň
v marci a v septembri. Posledná výzva bude vyhlásená v roku 2012.
Časový plán vyhlasovania výziev na implementáciu stratégie cez os 4 Leader
Opatrenie
2009
2010
2011
marec

2.1 Budovanie a rekonštrukcia
cyklotrás a tematických trás
3.1 Obnova a rozvoj občianskej
vybavenosti v obciach
2.3 Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných ubytovacích
zariadení (do 10 lôžok)

sept.

marec

sept.

marec

sept.

2012
marec

sept.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Časový plán vyhlasovania výziev bude závisieť od podpisu Rámcovej zmluvy s PPA.
V prípade, že sa uskutoční neskôr, ako predpokladáme, termín prvej výzvy bude posunutý
a ďalšie výzvy budú vyhlasované tak, ako sú naplánované.
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Časový plán vyhlasovania výziev Grantový program Región občanom, občania regiónu
Opatrenie
2009
2010
2011
2012
marec

4.1 Podpora aktivít občanov,
združení a komunít

sept.

X

marec

X

sept.

marec

X

sept.

marec

sept.

X

V časovom pláne vyhlasovania výziev v rámci Grantového programu Región občanom,
občania regiónu by nemalo dôjsť k zmenám, nakoľko bude financovaný zo združených
finančných prostriedkov obcí zahrnutých do územia MAS. Prvá výzva bude vyhlásená
v marci 2009 a následne každý rok súbežne s výzvou pre opatrenie 2.3.
• Postup pri vyhlásení každej výzvy
Partnerstvo (MAS) vyhlási časovo ohraničenú výzvu na predkladanie projektov
(ŽoNFP) v rámci implementácie stratégie, ktorá začína termínom uvedeným vo výzve a končí
posledným dňom prijímania ŽoNFP uvedeným v rámci danej výzvy, t.j. 60-tym dňom od
vyhlásenia výzvy.
Výzva bude obsahovať text výzvy so základnými informáciami a pokyny pre žiadateľa
vrátane príručiek, usmernení a formulárov definovaných pre dané opatrenia osi 3.
Časový plán od vyhlásenia výzvy po uzávierku prijímania ŽoNFP:
1. mesiac
2.mesiac
Aktivita
1-5
6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
1. deň
Vyhlásenie výzvy
Informačné
X
X
semináre
Konzultácie pre
predkladateľov
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
projektov
Príjem a formálna
X
kontrola ŽoNFP
Uzávierka
60.
deň
prijímania ŽoNFP

5.3.2

Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti

Partnerstvo zverejní výzvu na predkladanie projektov (ŽoNFP) v rámci implementácie
stratégie pre jednotlivé opatrenia alebo skupinu opatrení:
- na web stránke partnerstva www.malohont.sk
- na regionálnom informačnom portáli www.echoviny.sk
- elektronickou poštou na všetky kontakty z územia MAS
- na úradných tabuliach v každej obci formou oznámenia
- v bezplatných novinách do každej domácnosti
- v miestnych a regionálnych médiách formou oznámenia alebo tlačovej správy
Okrem uvedených zdrojov informácií budeme verejnosť a potenciálnych
predkladateľov projektov informovať prostredníctvom informačných seminárov, ktoré sa
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budú konať vždy v inej obci. Ku každej výzve v prvých dvoch rokoch plánujeme uskutočniť
dva informačné semináre, pri ďalších výzvach ich počet upravíme podľa prejaveného záujmu.
Semináre budú organizovať a viesť pracovníci MAS, ktorí budú účastníkov oboznamovať s
pravidlami výzvy, so spracovaním projektu a všetkými povinnými náležitosťami
i s bodovacími kritériami.
Od vyhlásenia výzvy do 5-dní pred uzávierkou prijímania ŽoNFP budú pracovníci MAS,
v čase na to určenom, poskytovať predkladateľom projektov konzultácie (telefonicky, osobne
alebo elektronickou poštou).
V prvom a treťom roku implementácie stratégie plánujeme zorganizovať pre predkladateľov
projektu školenie zamerané na prípravu projektov, ktorého cieľom bude poskytnutie
základného prehľadu a postupu pri spracovaní projektu a splnení súvisiacich náležitostí.

5.3.3

Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov

a) Projekty (ŽoNFP) v dvoch vyhotovenia spolu s povinnými prílohami budú predkladať
koneční prijímatelia - predkladatelia projektov osobne v Kancelárii MAS v termíne
uvedenom vo výzve, spravidla počas 5 dní pred uzávierkou prijímania žiadostí.
b) Kancelária MAS bude prijímať len kompletné ŽoNFP, ktoré budú obsahovať všetky
požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP.
c) Po prijatí ŽoNFP vykoná manažér MAS v prítomnosti predkladateľa projektu
formálnu kontrolu ŽoNFP a vyplní kontrolný list s podmienkami formálnej kontroly:
- predkladateľ projektu je oprávneným konečným prijímateľom pre príslušné
opatrenie osi 3
- predložený projekt (ŽoNFP) je v súlade so stratégiou MAS
- ŽoNFP je kompletná a obsahuje všetky prílohy v predpísanej forme podľa
Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP
d) Po prijatí a formálnej kontrole ŽoNFP, manažér MAS pridelí ŽoNFP identifikačné
číslo, zaregistruje ju a predkladateľovi projektu vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP
e) Ak je ŽoNFP nekompletná a neobsahuje formálne náležitosti, manažér MAS
oboznámi o tom predkladateľa projektu a odovzdá mu písomnú Výzvu na doplnenie
ŽoNFP. Prevzatie výzvy musí byť potvrdené podpisom predkladateľa projektu
a pečiatkou (ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju používať)
na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP, ktorý sa zakladá do ŽoNFP.
f) Lehota na doplnenie ŽoNFP bude 5 pracovných dní odo dňa prevzatia výzvy.
g) Ak predkladateľ projektu v termíne určenom na doplnenie ŽoNFP osobne doručí do
Kancelárie MAS chýbajúce náležitosti ŽoNFP, manažér MAS mu vystaví Potvrdenie
o doplnení chýbajúcich formálnych náležitostí ŽoNFP.
h) Ak predkladateľ projektu nedoručí chýbajúce náležitosti ŽoNFP v termíne určenom na
doplnenie ŽoNFP, manažér MAS zaradí nekompletnú ŽoNFP do zoznamu
zaregistrovaných ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly a predloží ho
na schválenie Výberovej komisii MAS.
i) Manažér MAS zároveň vypracuje zoznam zaregistrovaných ŽoNFP, ktoré splnili
podmienky formálnej kontroly a spolu so všetkými ŽoNFP ho predloží Výberovej
komisii MAS.
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j) Výberová komisia MAS schváli zoznam prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP, ktoré
nesplnili podmienky formálnej kontroly, na základe čoho budú z ďalšieho hodnotenia
vylúčené.
k) O vylúčení ŽoNFP z ďalšieho hodnotenia bude konečných prijímateľov predkladateľov projektov informovať Kancelária MAS do 3 pracovných dní od
rozhodnutia Výberovej komisie MAS, a to osobne alebo doporučene poštou. Prevzatie
oznámenia musí byť na rovnopise potvrdené podpisom predkladateľa projektu
a pečiatkou (ak je konečný prijímateľ - predkladateľ projektu povinný ju používať).
Časový plán od prijímania ŽoNFP po doplnenie formálnych náležitostí ŽoNFP:
1. mesiac
Aktivita
Vyhlásenie výzvy
Príjem a formálna kontrola ŽoNFP
Odovzdanie písomnej Výzvy na doplnenie ŽoNFP
Uzávierka prijímania ŽoNFP
Doplnenie formálnych náležitostí ŽoNFP
Spracovanie zoznamu ŽoNFP, ktoré nesplnili
podmienky formálnej kontroly

1-5
1. deň

6-30

2.mesiac
31-55

56-30

3.mesiac
1-5

6-30

X
X
60.deň

X
5.deň

Pre príjem a registráciu projektov predložených v rámci Grantového programu Región
občanom, občania regiónu budú obdobne platiť body a) – k). Uvedený administratívny postup
bude upravený podľa podmienok grantového programu, ktorý bude financovaný z vlastných
zdrojov a nebude podliehať administratívnej kontrole PPA.

5.4 Výber ŽoNFP (projektov)
5.4.1

Postupy na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov

Do 5 pracovných dní od termínu uzávierky prijímania ŽoNFP zvolí Výbor MAS z vopred
navrhnutých kandidátov členov Výberovej komisia MAS, ktorí budú vyberať ŽoNFP
(projekty). Hodnotenie a výber projektov bude prebiehať počas 1 -2 dní v závislosti od počtu
prijatých žiadostí a náročnosti procesu hodnotenia na základe skúseností z prvej výzvy.
a) Výber ŽoNFP (projektov) pozostáva z:
administratívnej kontroly projektov
hodnotenia projektov podľa bodovacích kritérií
b) Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných
ŽoNFP, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly, pričom posudzuje:
oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné
opatrenia osi 3
splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky,
min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na príslušné
opatrenia osi 3
splnenie všetkých kritérií spôsobilostí
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splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky
poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B a), c), d), i), l)

Výberové kritériá:
č. kritérium
áno/nie
1. Sú činnosti projektu v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre
príslušné opatrenia osi 3?
2. Sú splnené kritériá pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené
výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených
na príslušné opatrenia osi 3?
3. Sú splnené všetky kritéria spôsobilosti?
4. Sú splnené podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4
Leader, časti B a), c), d), i), l)?
c) Administratívna kontrola bude prebiehať systémom odpovedí áno/nie, pričom jedna
a viac odpovedí „nie“ vylučujú ŽoNFP z ďalšieho hodnotenia projektov podľa
bodovacích kritérií.
d) Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej MAS, budú o tejto skutočnosti informovaní do 7
pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej MAS osobne alebo
doporučene poštou.
e) ŽoNFP (projekty), ktoré splnili podmienky administratívnej kontroly budú hodnotené
podľa bodovacích kritérií stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 implementované
cez os 4 Leader.
f) Hodnotenie projektov Výberovou komisiou MAS začína prezentáciou projektov.
Každý predkladateľ projektu bude mať 5-10 minút na stručné predstavenie projektu,
pričom členovia Výberovej komisie mu môžu klásť doplňujúce otázky. Po prezentácii
projektov začne hodnotenie Výberovej komisie MAS.
g) Zasadnutie Výberovej komisie MAS nie je verejné a zúčastniť sa ho môžu len pozvaní
zástupcovia riadiaceho orgánu, PPA a Národnej siete rozvoja vidieka. Zasadnutia
Výberovej komisie sa zúčastňuje aj manažér MAS, ktorý organizačne zabezpečuje
priebeh zasadnutia a asistuje predsedovi Výberovej komisie MAS.
h) Pri hodnotení podľa bodovacích kritérií Výberová komisia MAS posudzuje najmä:
- nezamestnanosť v obci, kde sa realizuje projekt
- vytvorenie pracovných miest, príp. živností
- súlad s PHSR
- zameranie projektu
- vplyv na rozvoj cestovného ruchu
- využitie miestnych zdrojov
- originálnosť a jedinečnosť projektu
- kvalita spracovania projektu
- dopad projektu na širokú verejnosť
- spolupráca s inými subjektmi a využitie vlastnej práce
- komplexnosť projektu
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Prehľad zamerania bodovacích kritérií:
kritérium

max. počet bodov
v rámci opatrení ISRÚ
2.1
3.1
3.2

Končený prijímateľ – predkladateľ projektu je žena, mladí do 30 rokov,
poľnohospodár alebo z marginalizovanej skupiny občanov
Nezamestnanosť v obci, kde sa realizuje projekt
Vytvorenie pracovných miest, príp. živností
Súlad projektu s PHSR obce a VÚC
Zameranie projektu
Doplnkové zameranie projektu
Vplyv na rozvoj cestovného ruchu
Využitie miestnych zdrojov
Originálnosť a jedinečnosť projektu
Kvalita spracovania projektu
Výsledky a dopad projektu na širokú verejnosť
Spolupráca na projekte s inými subjektmi alebo občanmi
Využitie vlastnej práce
Komplexnosť projektu/súčinnosť s inými projektmi
Výsledky a dopad projektu na ženy, mladých do 30 rokov,
poľnohospodárov a marginalizované skupiny občanov
max. počet bodov

20

X

X

20
20
X
20
20
20
20
20
20
X
X
10
10

20
X
10
30
20
20
20
20
20
X
10
10
20

20
X
10
30
X
10
20
20
20
20
10
10
10

X

X

20

200

200

200

Úplné znenie bodovacích kritérií je uvedené pri každom vybranom opatrení osi 3
implementovanom prostredníctvom osi 4 Leader v prílohe č. 4.
i) Na základe bodovacích kritérií bude každý člen Výberovej komisie MAS hodnotiť
individuálne každý projekt systémom prideľovania bodov do hodnotiaceho protokolu.
j) Ku každému projektu vyplní každý člen Výberovej komisie MAS osobitný hodnotiaci
protokol, v ktorom spočíta pridelené body a podpísaný protokol odovzdá manažérovi
MAS.
k) Manažér MAS v spolupráci s predsedom Výberovej komisie MAS zapíše ku každému
projektu celkový počet bodov od každého hodnotiteľa a ku každému projektu vypočíta
aritmetický priemer pridelených bodov.
l) Ak sa pri tom istom projekte bude počet bodov niektorých hodnotiteľov líšiť od počtu
bodov zvyšných 2/3 hodnotiteľov o 50 a viac bodov, ich hodnotenie nebude
zohľadnené v aritmetickom priemery pridelených bodov k danému projektu.
m) Na základe aritmetického priemeru pridelených bodov budú projekty zoradené
v poradí od najlepšie hodnoteného s najvyšším počtom bodov po najhoršie hodnotený
s najnižším počtom bodov.
n) Výberová komisia MAS zostaví zoznam ŽoNFP (projektov), ktoré odporúča schváliť
na financovanie z PRV, pričom musí rešpektovať:
poradie, v akom boli projekty zoradené podľa bodovacích kritérií
celkovú výšku finančných prostriedkov alokovaných na jednotlivé opatrenia
v rámci danej výzvy
o) Zoznam ŽoNFP (projektov), ktoré Výberová komisia MAS odporúča schváliť na
financovanie z PRV, predloží predseda Výberovej komisie MAS na schválenie
výkonnému orgánu, t.j. Výboru MAS.
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p) Výbor MAS zasadne na druhý deň po ukončení hodnotenia Výberovej komisie
a predbežne schváli Zoznam projektov doporučených/schválených na financovanie
z PRV.
q) Predseda MAS zašle Protokol o výbere projektov MAS spolu s požadovanými
prílohami na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr do 30-tich pracovných dní od
uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie,
a to doporučene poštou.
r) Protokol o výbere projektov MAS musí byť podpísaný predsedom Výberovej komisie
MAS, štatutárom MAS, zástupcom výkonného orgánu, t.j. Výboru MAS a musí byť
obsahovať nasledovné prílohy:
Výzva na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3
Zoznam prijatých ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie
Zoznam projektov doporučených/schválených MAS na financovanie z PRV
ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie, ktoré odporúča schváliť
Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia Výberovej komisie MAS
Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia výkonného orgánu MAS
Časový plán od prijímania ŽoNFP po odovzdanie protokolu o výbere projektov na PPA:
2.mes.

Aktivita
Uzávierka prijímania ŽoNFP
Doplnenie formálnych náležitostí
Voľby členov do Výberovej
komisie MAS
Výber ŽoNFP
- administratívna kontrola
- hodnotenie ŽoNFP
Schválenie zoznamu ŽoNFP
Informovanie predkladateľov
projektov o vyradení ŽoNFP
Podanie námietky voči vyradeniu
ŽoNFP
Vyjadrenie MAS voči námietke
Podanie žiadosti na PPA
o preskúmanie postupu MAS
Odovzdanie protokolu o výbere
projektov na PPA

31-60
60.
deň

3.mesiac
(22 prac. dní)
1-5

4.mesiac
(22 prac. dní)

6-10 11-15 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-44

X
X
X
X
X
X
X
X
30.
prac.
deň

s) PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere projektov MAS
s požadovanými prílohami vykoná administratívnu kontrolu ŽoNFP prijatých na PPA.
t) Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej PPA, budú o tejto skutočnosti informovaní do 7
pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA.
u) PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP príslušnú MAS do 7
pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA:
- koneční prijímatelia – predkladatelia projektu s ktorými bude uzatvorená Zmluva
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koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej PPA
v) Po kompletnom posúdení ŽoNFP predloží PPA konečnému prijímateľovi predkladateľovi projektu návrh Zmluvy do 15-tich pracovných dní od ukončenia
administratívnej kontroly ŽoNFP vykonanej PPA.
Časový plán administratívnej kontroly PPA:
3. mesiac
(22 prac.
dní)
1-20
21-25

Aktivita
Podanie žiadosti na PPA
o preskúmanie postupu MAS
Odovzdanie protokolu o výbere
projektov na PPA

4. mesiac
(22 prac. dní)
26-30

31-44
1-14

5. mesiac
6. mesiac
(22 prac.
(22 prac.
dní)
dní)
45-64
65-69
70-88
15-34
35-39
40-58

X
30.
prac.deň

Preskúmanie postupu MAS a
vyjadrenie PPA k žiadosti
o preskúmanie postupu MAS
Administratívna kontrola ŽoNFP
prijatých na PPA
Informovanie konečných prijímateľov,
ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly PPA
Informovanie MAS o výsledku
administratívnej kontroly
Predloženie návrhu Zmluvy
konečnému prijímateľovi (PPA)

do 7
prac.dní

X

X

X
+1 deň
do 7
prac.dní
do 7
prac.dní
do 15
prac.dní
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Časový plán od vyhlásenia výzvy po odovzdanie protokolu o výbere projektov na PPA:
Zodpovední

Poznámka

Vyhlásenie výzvy
Informačné semináre pre
predkladateľov projektov
Konzultácie pre predkladateľov
projektov
Príjem a formálna kontrola ŽoNFP

Kancelária MAS
Kancelária MAS

1. deň
10. a 15. deň
od vyhlásenia výzvy
do 5 pracovných dní
pred uzávierkou
5 pracovných dní
pred uzávierkou (vrátane)
ihneď po formálnej kontrole
ŽoNFP
60. deň od vyhlásenia výzvy
do 5 pracovných dní
od prevzatia výzvy na
doplnenie ŽoNFP

Hodnotenie a výber projektov
Spracovanie zoznamu ŽoNFP
doporučených na financovanie
z PRV
Schválenie zoznamu ŽoNFP
doporučených/schválených na
financovanie z PRV
Informovanie predkladateľov
projektov, ktorých ŽoNFP
nesplnila podmienky formálnej
kontroly
Informovanie predkladateľov
projektov, ktorých ŽoNFP
nesplnila podmienky
administratívnej kontroly MAS,
príp. nebola doporučená/schválená
na financovanie z PRV
Podanie námietky voči vyradeniu
ŽoNFP na MAS

Manažér MAS,
Kancelária MAS

Kancelária MAS
predkladatelia projektov
Kancelária MAS

Výbor MAS
Výberová komisia

do 5 pracovných dní od
uzávierky prijímania ŽoNFP
do 2 pracovných dní od
zvolenia členov Výberovej
komisie

60

5

2

Výberová komisia,
predkladatelia projektov
Výberová komisia

do 3 pracovných dní
od ukončenia
administratívnej kontroly
ŽoNFP

3

Výbor MAS

do 1 pracovného dňa od
ukončenia výberu ŽoNFP

1

Kancelária MAS

do 3 pracovných dní od
ukončenia hodnotenia
a výberu projektov

Kancelária MAS

predkladatelia
projektov

Vyjadrenie MAS voči námietke

3

do 5 pracovných dní
od doručenia oznámenia
o vyradení ŽoNFP
do 5 pracovných dní
od doručenia námietky

Predseda MAS,
Výberová komisia,
Kancelária MAS
Podanie žiadosti na PPA
predkladatelia
do 5 pracovných dní
o preskúmanie postupu MAS
projektov
od doručenia vyjadrenia MAS
Predseda MAS,
do 30 pracovných dní od
Odovzdanie protokolu o výbere
Výbor MAS,
uzávierky prijímania ŽoNFP
projektov na PPA
Kancelária MAS
* počet pracovných dní /od vyhlásenia výzvy po uzávierku prijímania ŽoNFP - počet dní
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15

1

30 pracovných dní = cca. 1 a 1/2 mesiaca

Výber ŽoNFP

Odovzdanie písomnej Výzvy na
doplnenie ŽoNFP (osobne)
Uzávierka prijímania ŽoNFP
Doplnenie formálnych náležitostí
Spracovanie zoznamu ŽoNFP,
ktoré nesplnili podmienky
formálnej kontroly
Voľby členov do Výberovej
komisie MAS
Schválenie zoznamu ŽoNFP,
ktoré nesplnili podmienky
formálnej kontroly
Administratívna kontrola
ŽoNFP, ktoré splnili
podmienky formálnej kontroly
Verejná prezentácia projektov

Kancelária MAS

Trvanie
dni*
mes.
60 dní = 2 mesiace

Aktivita

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

VERZIA 1.1.

Časový plán administratívnej kontroly PPA:
Zodpovední

Poznámka

Preskúmanie postupu MAS a
vyjadrenie PPA k žiadosti
o preskúmanie postupu MAS
Administratívna kontrola ŽoNFP
prijatých na PPA

PPA

do 7 pracovných dní
od doručenia žiadosti

PPA

do 40 pracovných dní
od prijatia ŽoNFP na PPA

PPA

do 7 pracovných dní
od ukončenia
administratívnej kontroly
PPA

Informovanie konečných
prijímateľov, ktorí nesplnili
podmienky administratívnej
kontroly PPA
Informovanie MAS o výsledku
administratívnej kontroly
Predloženie návrhu Zmluvy
konečnému prijímateľovi (PPA)

Podanie námietky voči vyradeniu
ŽoNFP na PPA

Trvanie
dni
mes.

40

15
PPA

predkladatelia
projektov

- 114 -

do 15 pracovných dní
od ukončenia
administratívnej kontroly
PPA
do 10 pracovných dní
od doručenia oznámenia o
vyradení ŽoNFP

+2

57 pracov. dní = cca. 2 a 1/2 mesiaca

Aktivita
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Obr. č. 4 – Schéma postupov pri hodnotení a výbere projektov

5.4.2 Opravné postupy pri výbere ŽoNFP (projektov)
a) Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči
vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej MAS, príp. voči vyradeniu
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d)

e)

f)
g)

h)

i)
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ŽoNFP pri jej hodnotení, do 5-tich pracovných dní od doručenia oznámenia
o vyradení ŽoNFP.
Námietka voči vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej MAS,
prípadne vyradeniu ŽoNFP pri jej hodnotení, musí byť preukázateľným spôsobom
doručená na príslušnú MAS. Po prekročení uvedenej lehoty nebude MAS na vznesené
námietky reagovať.
MAS bude na vznesené písomné námietky reagovať do 5-tich pracovných dní od
doručenia námietky.
V prípade, ak na základe písomnej námietky voči vyradeniu ŽoNFP pri
administratívnej kontrole vykonanej MAS, príp. voči vyradeniu ŽoNFP pri jej
hodnotení, nepríde k zhode medzi MAS a konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu, môže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu požiadať o preskúmanie
postupu MAS do 5-tich pracovných dní od doručenia oznámenia od MAS na
Ústredie PPA, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava.
Žiadosť o preskúmanie postupu MAS musí byť preukázateľným spôsobom doručená
na Ústredie PPA. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí zároveň o tejto
skutočnosti informovať príslušnú MAS.
PPA bude na predloženú žiadosť reagovať do 7-mich pracovných dní od doručenia
žiadosti.
Ak PPA zistí, že ŽoNFP bola v rámci Výzvy na implementáciu stratégie vylúčená
neoprávnene, písomne vyzve MAS k náprave – proces výberu a hodnotenia ŽoNFP sa
musí uskutočniť znova.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči
vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA do 10-tich pracovných
dní od doručenia oznámenia o nesplnení podmienok administratívnej kontroly.
Námietka voči vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA musí
byť preukázateľným spôsobom doručená na Ústredie PPA, Dobrovičová 12, 815 26
Bratislava. Po prekročení uvedenej lehoty nebude PPA na vznesené námietky
reagovať.

Postupy na výber projektov (ŽoNFP) sú nastavené tak, aby koneční prijímatelia –
predkladatelia projektov mali možnosť predložiť žiadosť o preskúmanie postupu MAS pri
administratívnej kontrole vykonanej MAS na PPA a to najneskôr v termíne, keď MAS
odovzdáva Protokol o výbere projektov MAS na PPA na zaregistrovanie a vykonanie
administratívnej kontroly, t.j. do 30 pracovných dní od uzávierky prijímania ŽoNFP.
•

Spôsob hlasovania pri rovnakom počte bodov

V prípade rovnosti bodov hodnotených projektov bude v rámci jednotlivých opatrení
ISRÚ rozhodovať:
2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
(os 3 PRV – opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu)
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
b) Význam projektu pre viac obcí, prípadne celý región
c) Vytvorených viac pracovných miest v rámci projektu
d) Vyššie spolufinancovanie projektu
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3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
(os 3 PRV – opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí)
a
3.2 Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach
(os 3 PRV – opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
b) Význam projektu pre viac obcí, prípadne celý región
c) Kvalita projektu
d) Vyššie spolufinancovanie projektu
O tom, ktorý projekt bude v prípade rovnosti bodov vybratý, rozhodne Výberová komisia
MAS podľa uvedených kritérií, a to hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia sú potrebné 2/3
hlasov prítomných členov Výberovej komisie MAS.

5.4.3 Spôsob zostavenia Výberovej komisie MAS a dôvody výberu jej členov
Výberovú komisiu MAS zriaďuje výkonný orgán, t.j. Výbor MAS, pre účely
hodnotenia a výberu projektov konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v rámci
implementácie stratégie.
Voľby členov do Výberovej komisie MAS sa budú konať do 5-tich pracovných dní od
uzávierky prijímania ŽoNFP. Tým, že zloženie Výberovej komisie MAS bude známe až po
uzávierke prijímania ŽoNFP, chceme zamedziť možnému ovplyvňovaniu členov Výberovej
komisie MAS zo strany predkladateľov projektov.
•

Spôsob zostavenia Výberovej komisie MAS

Členov do Výberovej komisie MAS volí Výbor MAS z kandidátov, ktorých navrhuje
Zhromaždenie členov MAS pre všetky výzvy v rámci príslušného kalendárneho roka.
Z navrhnutých kandidátov volí Výbor MAS pre každú výzvu v danom kalendárnom roku
novú Výberovú komisiu MAS, pričom jej zloženie môže byť rovnaké.
Nezvolení kandidáti sa stávajú náhradníkmi v poradí podľa počtu získaných hlasov. V prípade
odvolania alebo odstúpenia niektorého z členov Výberovej komisie MAS ich Výbor MAS
stanoví do tejto funkcie.
V prvom roku implementácie stratégie budú kandidáti do Výberovej komisie MAS
nahrnutý na zasadnutí Zhromaždenia členov MAS po udelí štatútu MAS. V ďalších rokoch
plánujeme každý rok zverejniť dve výzvy, čo znamená, že z kandidátov nahrnutých pre
príslušný rok bude Výbor MAS voliť dve Výberové komisie MAS, ktorých zloženie môže
byť rovnaké. Pre ďalší rok v poradí navrhne Zhromaždenie členov MAS nových kandidátov,
pričom môžu byť medzi nimi aj tí istí kandidáti, ako v predchádzajúcom roku.
Výberová komisia MAS bude mať 7 členov, z ktorých:
2 zastupujú občiansky sektor
2 zastupujú súkromný sektor
2 zastupujú verejný sektor
1 člen je neurčený
Zloženie Výberovej komisie MAS musí byť pritom vyvážené:
sektorovo - pri stanovenom počet zástupcov jednotlivých sektorov bude podmienka max.
50 %-ného zastúpenia verejného sektoru a min. 50 %-ného zastúpenia súkromného
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a občianskeho sektoru vždy dodržaná bez ohľadu na to, aký sektor bude zastupovať jeden
neurčený člen.
geograficky - z územia každého mikroregiónu zahnutého do územia MAS budú vo
Výberovej komisii MAS 2 zástupcovia
Člen Výberovej komisie MAS nemusí byť člen združenia, ale musí pôsobiť (t.j. mať trvalý,
príp. prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) na území MAS, s výnimkou jedného
neurčeného člena, ktorý môže byť z územia mimo pôsobnosti MAS.
Neurčený člen je prizývaný k hodnoteniu projektov z inštitúcie alebo subjektu pôsobiaceho
v oblasti zamerania výzvy alebo regionálneho rozvoja.
•

Dôvody výberu členov Výberovej komisie MAS

Do Výberovej komisie MAS budú navrhovaní kandidáti, ktorí majú preukázateľné
skúsenosti so spracovaním alebo realizáciou minimálne jedného projektu, výhodou budú
skúsenosti s hodnotením projektov. Pri výbere kandidátov sa bude prihliadať aj na obsahové
zameranie výzvy, pri ktorom bude výhodou pôsobenie navrhnutého kandidáta v danej oblasti.

5.4.4 Spôsoby eliminácie konfliktu záujmu
Členovia Výberovej komisie MAS musia pred hodnotením projektov podpísať
Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií, Vyhlásenie o nestrannosti a Vyhlásenie
o zamedzení konfliktu záujmov.
Člen Výberovej komisie MAS nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie, resp. je štatutárnym
zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov predkladateľa projektu alebo ak sa
zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca, expert alebo ak je rodinným
príslušníkom predkladateľa projektu.

5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
5.5.1

Zabezpečenie kontroly činnosti zamestnancov3, orgánov a účtovníctva verejnosúkromného partnerstva (MAS).

Činnosť pracovníkov bude priebežne kontrolovaná štatutárnym zástupcom MAS
a výkonným orgánom združenia, t.j. Výborom MAS na základe kontroly činností
vyplývajúcich z pracovnej náplne a úloh uložených Výborom MAS, Zhromaždením členov
MAS alebo štatutárnym zástupcom MAS.
Kontrolu činnosti orgánov a účtovníctva MAS bude zabezpečovať kontrolný orgán
združenia, t.j. Dozorná rada min. 1-krát ročne. Priebežne bude vedenie účtovníctva
kontrolovať aj štatutárny zástupca MAS. Každý rok bude zároveň vykonaný audit.
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Postupy uskutočňovania
predkladateľov projektov

kontrol
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projektov

konečných

prijímateľov

–

Projekty končených prijímateľov zo strany MAS bude vykonávať Monitorovací výbor
MAS v súlade s plánom a postupmi monitoringu realizácie projektov, ktoré sú uvedené
k kapitole 4.4.1

5.5.3

Spôsoby zverejňovania výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia

Výsledky implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) budú
priebežne zverejňované na internetovej stránke www.malohont.sk, v informačných
a propagačných materiáloch MAS a v miestnych, regionálnych i národných médiách.
Výsledky stratégie budú vyhodnocované aj na zasadnutiach Zhromaždenia členov MAS.
Každý rok bude celkové vyhodnotenie implementácie ISRÚ uvedené vo výročnej
správe MAS a v Správe o činnosti MAS určenej pre riadiaci a platobný orgán, ako aj pre
širokú verejnosť.

5.6 Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných
skupín obyvateľstva
5.6.1

Zapojenie žien, mladých ľudí do 30 rokov a poľnohospodárov
a marginalizovaných skupín do Integrovanej stratégie rozvoja územia

• Zapojenie žien
- v členskej základni:
16 žien zo 42 členov, t.j. 38 % žien
- vo výkonnom orgáne:
4 ženy z 11 členov, t.j. 36 % žien
- v kontrolnom orgáne:
2 ženy z 3 členov, t.j. 67 % žien
Aj napriek tomu, že ženy nemajú v partnerstve väčšinové zastúpenie, podieľajú sa na príprave
a realizácii prevažnej väčšiny aktivít partnerstva. Ženy sa aktívnejšie zapájali aj do budovania
partnerstva a prípravy stratégie. Príkladom toho je prirodzene sformovaná 6-čelnná pracovná
skupina, ktorá bola neskôr poverená partnerstvom na spracovanie stratégie, kde mali ženy
100 %-né zastúpenie.
Súčasným manažmentom partnerstva sú poverené 2 ženy: Miroslava Kubaliaková a Elena
Kubaliaková, ktoré sa budú uchádzať o pozície pracovníčok MAS aj v budúcnosti, v prípade
udelenia štatútu MAS. Rovnako aj ďalšiu pozíciu plánujeme obsadiť ženou.
Zastúpenie žien bude partnerstvo zohľadňovať aj pri zriaďovaní Výberovej komisie.
• Zapojenie mladých ľudí do 30 rokov
- v členskej základni:
2 členovia do 30 rokov z 42 členov, t.j. 5 %
- vo výkonnom orgáne:
1 člen do 30 rokov z 11 členov, t.j. 9 %
- súčasná manažérka MAS:
Miroslava Kubaliaková – 24 rokov
V 6-člennej pracovnej skupine na prípravu stratégie boli zapojené 2 mladé ženy do 30 rokov.
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V členskej základni sú vo väčšej miere zastúpení mladí ľudia do 35 rokov: 8 z 42 členov,
t.j. 19 %, rovnako aj vo výkonnom orgáne: 5 z 11 členov, t.j. 45 %.
Okrem členov pomáhajú pri realizácii aktivít aj dobrovoľníci, medzi ktorými sú 3 mladé ženy
do 35 rokov.
• Zapojenie poľnohospodárov
- v členskej základni:
- vo výkonnom orgáne:

7 poľnohospodárov z 42 členov, t.j. 17 %
2 poľnohospodári z 11 členov, t.j. 18 %

• Zapojenie marginalizovaných skupín obyvateľov
Hoci v území pôsobí niekoľko aktívnych mimovládnych organizácií združujúcich
Rómov, do dnešného dňa sa nám nepodarilo priamo zapojiť ich zástupcov do členskej
základne, a teda ani do orgánov partnerstva. Zástupcovia týchto organizácií sa však
v posledných dvoch rokoch pravidelne zúčastňovali verejných stretnutí na prípravu stratégie
a na poslednom stretnutí v roku 2008 prejavila jedna z rómskych mimovládnych organizácií
záujem o členstvo v partnerstve.
S intenzívnejším zapojením Rómov plánujeme v najbližších rokoch najmä
prostredníctvom realizácie Grantového programu Región občanom, občania regiónu, kde
okrem možnosti realizácie ich nápadov, chceme podporiť aj ich aktívnu účasť pri výbere
a monitorovaní projektov v rámci grantového programu.

5.6.2

Zvýhodnenie uvedených skupín v rámci výberových kritérií na hodnotenie
projektov konečných prijímateľov – predkladateľov projektov

Ženy, mladých ľudí do 30 rokov, poľnohospodárov a marginalizované skupiny
občanov sme zvýhodnili v rámci kritérií na hodnotenie projektov pre nasledovné opatrenia
Integrovanej stratégie rozvoja územia:
2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
(os 3 PRV – opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu)
č. kritérium
body
1. Končeným prijímateľom - predkladateľom projektu je:
- žena – 5 bodov
- mladí do 30 rokov – 5 bodov
- poľnohospodár – 5 bodov
- občan z marginalizovanej skupiny – 5 bodov

max.
20

(Pozn.: Body sa prideľujú za každú uvedenú skupinu, do ktorej patrí.)

3.2 Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach
(os 3 PRV – opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)
č. kritérium
9. Výstup projektu budú slúžiť pre:
- ženy – 5 bodov
- mladých do 30 rokov – 5 bodov
- poľnohospodárov – 5 bodov
- občanov z marginalizovanej skupiny – 5 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú uvedenú skupinu, pre ktorú budú výstupy projektu slúžiť)
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V rámci opatrenia 2.1 ISRÚ sme uvedené skupiny zvýhodnili ako predkladateľov projektov –
konečných prijímateľov a v rámci opatrenia 3.2 ISRÚ sme zvýhodnili tie projekty, ktorých
výstupy budú určené aj pre uvedené skupiny. V obidvoch prípadoch sa jedná o 5 bodové
zvýhodnenie každej skupiny, pričom v prípade, že žiadateľ patrí do viacerých skupín súčasne
(napr.: žena do 30 rokov), získava body za každú skupinu, do ktorej patrí.
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KAPITOLA 6: SÚLAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
S OSTATNÝMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI
EURÓPSKEHO, NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO
VÝZNAMU

6.1 Prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s horizontálnymi
prioritami politík EÚ
6.1.1 Horizontálne priority
Horizontálne priority sú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých
priorít Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) a budú rešpektované pri každom
projekte/skupine projektov verejno - súkromného partnerstva (MAS). Tak ako Národný
strategický referenčný rámec na roky 2007 - 2013 aj ISRÚ je prepojená na nasledovné
horizontálne priority:
a) marginalizované rómske komunity - zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne
MRK a zlepšenie ich životných podmienok
b) rovnosť príležitostí - zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie
všetkým formám diskriminácie
c) trvalo udržateľný rozvoj - zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej
udržateľnosti ekonomického rastu
d) informačná spoločnosť - rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti
Pri stanovení cieľov sa MAS orientovala predovšetkým na zámery, ktoré svojim charakterom
majú potenciál prispievať k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít
Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013, Programu rozvoja
vidieka na roky 2007-2013 a vychádzajú z priorít Európskej únie. Pri implementácii
horizontálnych priorít sa podrobnejšie zameriame na usmernenia, ktoré sú uverejnené na
internetových stránkach jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít:
Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity: http://romovia.vlada.gov.sk/
Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí: www.gender.gov.sk
Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj: http://tur.vlada.gov.sk/
Horizontálna priorita Informačná spoločnosť:
http://www.government.gov.sk/7588/horizontalna-priorita-informacna-spolocnost.php

6.1.2 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť (HP IS)
Horizontálna priorita je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele
rozvoja územia. Zmyslom horizontálnej priority je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu
definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít ISRÚ a nemôže byť zabezpečený len
prostredníctvom jedného opatrenia, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré
špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých priorít.

- 122 -

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

VERZIA 1.1.

Cieľ HP IS: podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít
ISRÚ v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných
technológií (IKT).
Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov
predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:
- informačná gramotnosť(napr. vychovávanie flexibilnej a konkurencieschopnej
pracovnej sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti modernizácia obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT, inovácia znalostí IKT učiteľov
a žiakov, zvýšenie úrovne slovenského vysokého školstva, aby bolo konkurencie schopné
s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečenie permanentnej inovácie znalostí obyvateľstva
celoživotným vzdelávaním)
- efektívna elektronizácia verejnej správy (napr. zvýšenie spokojnosti občanov,
podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, zvýšenie kompetentnosti verejnej
správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy),
- široká dostupnosť internetu (napr. podpora rozširovania prístupu k internetu v menej
rozvinutých regiónoch, modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického
zabezpečenia IKT- nákup hardware a software, podpora školských multimediálnych
učební).

6.1.3 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj (HP TUR)
Horizontálna priorita ISRÚ je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na
ciele ISRÚ. Zmyslom horizontálnej priority je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného
cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít ISRÚ a nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom
jedného opatrenia, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické
priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých priorít.
Cieľ HP TUR: zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti
ekonomického rastu.
Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov
predovšetkým v týchto 4 tematických oblastiach:
- zvýšenie ekonomickej prosperity (napr. zvýšenie úrovne výskumu, vývoja
a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie
využívania OZE),
- zvýšenie kvality životného prostredia (napr. zníženie znečisťovania zložiek životného
prostredia, racionálne využívanie prírodných zdrojov, ochrana prírody a biologickej
diverzity),
- sociálna solidarita a inklúzia (napr. zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie
postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie
ochrany zdravia obyvateľstva),
- vyrovnaný regionálny rozvoj (napr. skvalitnenie informačnej infraštruktúry, posilnenie
celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie
dopravnej infraštruktúry).
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6.1.4 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí (HP RP)
Vzhľadom k tomu, že ciele rovnosti príležitostí komplementárnym spôsobom
prispievajú k cieľom Integrovaného strategického rozvoja územia MAS Malohont, ktorý je
schválený mestským a obecnými zastupiteľstvami všetkých členských obcí, a týkajú sa
viacerých jeho priorít, bola rovnosť príležitostí určená, ako jedna zo štyroch horizontálnych
priorít implementovaných v rámci tohto programovacieho obdobia, na ktorú bude MAS klásť
maximálny dôraz.
V zmysle schválenej ISRÚ je globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť
príležitostí zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým
formám diskriminácie. HP RP bude naprieč všetkými prioritami podporovať predchádzanie
a eliminovanie diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu,
náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie
vytváraním podmienok vstupu do rôznych sociálnych prostredí, ktoré zohľadňujú ich
špecifické potreby.
Rovnosť príležitostí predstavuje strategický horizontálny cieľ, pri dosahovaní, ktorého sa
zameriavame na vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu
všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu,
zdravotnej starostlivosti atď.), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb
a zdrojov pre všetkých. Cieľom je teda odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii
a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na
základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie
alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom je zároveň
eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov.

6.1.5 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity (HP MRK)
Popri problematike marginalizovaných skupín obyvateľstva sa osobitne rieši
špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunít. Jej zámerom je posilnenie
spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu
životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Podpora
marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie,
zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba,
diskriminácia a rodová rovnosť.
Cieľ HP MRK: zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a
zlepšenie ich životných podmienok.
Na politickej úrovni za horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity (HP MRK)
zodpovedá podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva
a menšiny. Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity pri Úrade vlády SR, ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a
metodickým zabezpečením HP MRK zriadi odbor koordinácie HP MRK. Za implementáciu a
koordináciu úloh HP MRK v MAS Malohont budú v tejto oblasti zodpovední terénni sociálni
pracovníci a asistenti, sociálni pracovníci obecných úradov a dobrovoľníci, ktorí sa vo svojich
mimovládnych organizáciách venujú sociálne vylúčeným a marginalizovaným skupinám
obyvateľstva.
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6.1.6 Priority Integrovanej stratégie rozvoja územia v náväznosti na rozvoj vidieka SR
v oblasti kohéznej politiky EÚ
•

Infraštruktúra a regionálna dostupnosť
(doprava, životné prostredie, IT, lokálna infraštruktúra)
K rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti ekonomiky MALOHONTU patrí
stav infraštruktúry a regionálna dostupnosť, pričom tento faktor má okrem dopadu na tvorbu
priaznivých podmienok pre investície/podnikanie/cestovný ruch i pozitívny priamy vplyv na
životnú úroveň obyvateľstva.
Ťažká dostupnosť regiónov k transeurópskym dopravným koridorom
a
nedobudovateľnosť environmentálnej infraštruktúry spôsobujú problémy pri zvyšovaní
rastového potenciálu a konkurencieschopnosti regiónov a stávajú sa podmienkou smerovania
hospodárskych investícií do regiónov a lokalít spĺňajúcich požiadavky investorov.
Globálnym cieľom dopravnej politiky je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mobility,
t.j. prepravných potrieb spoločnosti (prepravy nákladov a osôb) v požadovanom čase a kvalite
pri súčasnom znižovaní negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.
Hlavným cieľom dopravnej infraštruktúry je dobudovanie a zlepšenie medzinárodných
dopravných koridorov (z Kohézneho fondu) a zlepšenie prístupovosti na medzinárodné
dopravné koridory (zo štrukturálnych fondov) pri vytváraní ucelených ťahov dopravnej siete.
Prioritou je cestná a železničná infraštruktúra.
V rámci environmentálnej infraštruktúry bude musieť SR plniť v priebehu ďalšieho
programovacieho obdobia finančne náročné záväzky vyplývajúce zo v súčasnosti
pripravovanej legislatívy EÚ v oblasti životného prostredia.
Priority v oblasti environmentálnej infraštruktúry budú zamerané tak, aby umožňovali
zabezpečiť kontinuitu podpory z fondov ES v súčasnom a nastávajúcom programovacom
období a pokračovať v dobudovaní environmentálnej infraštruktúry, znížiť mieru jej
rozostavanosti a zefektívniť využitie doterajších kapacít. Prioritami sú pitná voda, kanalizácia,
ČOV, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia - obnoviteľné zdroje energie/biomasa (v
prepojení na Kyoto+ a priemysel), odpadové hospodárstvo, environmentálne záťaže.
V kontexte zvýšenie stupňa informatizácie spoločnosti je nevyhnutné zamerať sa na
zabezpečenie širokého prístupu/dostupnosti k internetu, PC a bezpečnosti tejto infraštruktúry.
Technickú fyzickú infraštruktúru je taktiež nevyhnutné zabezpečiť v oblasti vedy a výskumu.
Dôraz bude kladený taktiež na lokálnu infraštruktúru (školstvo, zdravotníctvo, služby
starostlivosti o deti, bývanie – revitalizácia sídlisk, hromadnú dopravu, kultúru).
•

Inovácie a poznatková ekonomika (veda, výskum, inovácie, malé a stredné
podnikanie a služby vrátane on-line, cestovný ruch)
Štruktúra ekonomickej základne a progresívny charakter sektorovej štruktúry sú
jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich tak konkurencieschopnosť a výkonnosť
ekonomiky záujmového územia o. z. MAS MALOHONT ako i životnú úroveň dotknutého
obyvateľstva.
Na výkonnosti ekonomiky a jej konkurencieschopnosti sa v rozhodujúcej miere
podieľajú priemysel a služby. Nepopierateľnú úlohu v ekonomike zohrávajú podniky, najmä
MSP, ktorých podpora môže do veľkej miery pomôcť pri riešení nezamestnanosti, keďže
sektor MSP je nepopierateľne tvorcom väčšiny pracovných miest. Špeciálnu pozornosť bude
treba venovať podpore a financovaniu inovatívnych malých a stredných podnikov, najmä
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formou podpory technologických inkubátorov. Taktiež bude potrebné zamerať sa na podporu
rizikového kapitálu zameraného na podniky vo veľmi skorom štádiu rozvoja.
Z dlhodobého hľadiska smerujúc k ekonomike založenej na poznatkoch je dôležitá aktívna
tvorba nových poznatkov prostredníctvom výskumu a vývoja, ich transfer z vedeckej sféry do
podnikovej sféry a podpora inovácií a výskumno-vývojových aktivít v priemysle a službách.
Výdavky na vnútorný výskum a vývoj dosahujú v SR len 12,8% výdavkov na inovácie.
Najväčším komponentom inovácií v SR sú investície. Ich rozhodujúca časť sa však
uskutočňuje na báze transferu hotových inovácií od špičkových zahraničných firiem.
Z hľadiska dobiehania technologickej medzery má rozhodujúcu úlohu transfer technológií,
ktorý vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu a infraštruktúru. Dôraz sa kladie na podporu
zakladania výskumno-vývojových centier a integráciu výskumných pracovísk do týchto
centier. Z hľadiska uzatvárania inovačnej medzery je dôležité sústrediť sa na prepojenie vedy
a výskumu s podnikateľskou praxou cez fiškálne a nepriame nástroje, vrátane zabezpečenia
prístupu k rizikovému kapitálu. Zo štrukturálnych fondov by sa mala v tejto oblasti
podporovať najmä: fyzická infraštruktúra vedy a výskumu a problematika „ľudských
zdrojov/vzdelávania“.
Čo sa týka cestovného ruchu, nemôže byť za daných podmienok odvetvím
s rozhodujúcim vplyvom na posilnenie výkonnosti hospodárstva, môže však významne
napomôcť pri zvyšovaní tvorby kultúrnych hodnôt, znižovaní nezamestnanosti a vyrovnávaní
medzi regionálnych rozdielov.
V zmysle zvýšenie stupňa informatizácie spoločnosti je nevyhnutné zamerať sa na
zabezpečenie služieb/obchodu (vrátane verejnej správy) on-line.
•

Ľudské zdroje a vzdelávanie
(zamestnanosť a vzdelávanie - potenciál a kvalita ľudského kapitálu)
Zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti a predpokladov pre vysokú produktivitu
práce je najlepšou zárukou dlhodobej životnej úrovne pre všetkých obyvateľov riešeného
územia, pričom potenciál pracovnej sily a jej kvalita/kvalifikovanosť a zručnosť tvoria
nevyhnutné podmienky pre investície, rozvoj priemyslu a služieb. Je nevyhnutné vytvoriť
pre všetkých obyvateľov možnosti a schopnosti sa neustále vzdelávať, absorbovať nové
informácie a plynulo prechádzať z jedného zamestnania do druhého.
Do popredia teda vystupuje otázka rozvoja/kvality ľudských zdrojov, t.j. vzdelávania,
a otázka podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti cez
existujúce programy, cezhraničnú integráciu trhov práce a podporu mobility za prácou
(cezhraničná, vnútroštátna) a otázka rozvoja/kvality ľudských zdrojov, t.j. vzdelávania.
Čo sa týka problematiky (ne)zamestnanosti, v rámci existujúcich programov vystupuje do
popredia podpora a vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce, podpora integrácie
na trh práce pre znevýhodnené skupiny a aktívne opatrenia trhu práce. Ďalšou otázkou
týkajúcej sa problematiky zamestnanosti je i podpora zosúladenia rodinného a pracovného
života rodičov s malými deťmi, predškolská starostlivosť - prístup k nej (v prepojení na
lokálnu infraštruktúru).
Čo sa týka problematiky vzdelávania, rezonujú štyri základné oblasti: základné a stredné
školstvo, vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. Dôraz sa kladie na kvalitu obsahu a procesu
vzdelávania, informatizáciu vzdelávania (využívanie IKT ako nástroja pri vzdelávaní),
prepojenie na trh práce, kvalitu pedagógov/vyučujúcich, podporu rovnosti prístupu k
vzdelávaniu pre znevýhodnené skupiny (vrátane e-inklúzie), rozvíjanie talentu detí a mládeže.
- 126 -

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

VERZIA 1.1.

V prípade vysokých škôl sa osobitne zdôrazňuje prepojenie na oblasť vedy, výskumu, vývoja
a inovácií, napr. vysoké školy ako centrá vedy a výskumu a vývoja.. Je potrebné zabezpečiť
vzdelávanie odborníkov, podnikateľov a pracovnej sily v uvedenej oblasti. Do popredia
vystupuje i podpora mobility študentov, pedagógov a odborníkov a medzinárodná spolupráca.
Ďalšou kľúčovou úlohou je zabezpečenie počítačovej gramotnosti s cieľom zvýšiť
počet užívateľov internetu a PC. Okrem vzdelávania je žiaduce i zvyšovanie povedomia
verejnosti v obidvoch oblastiach: vedy a výskumu, vývoja a informačnej spoločnosti, t.j. ich
medializácia. Oblasť školstva/vzdelávania je prepojená i na „infraštruktúru“ a na „inovácie a
poznatkovú ekonomiku“.

6.2 Prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s horizontálnymi
prioritami vidieckej politiky EÚ
6.2.1 Priority v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ
•

Rozvoj vidieka
V tomto programovacom období 2007-2013 bude rozvoj vidieka podporovaný už
z iných nástrojov ako štrukturálne fondy. Nutná je však koordinácia medzi rozvojom vidieka
a rozvojom podporovaným zo štrukturálnych fondov. Medzi podporované priority pre budúce
programovacie obdobie sa v tejto oblasti plánuje zahrnúť nasledovné:
1. zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
2. ochrana a zlepšenie vidieckeho životného prostredia,
3. diverzifikácia vidieckej ekonomiky,
4. zvýšenie kvality života na vidieku,
5. prístup Leader.
•

Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom fondov EÚ
Jednou z najdôležitejších politík Európskej únie je podpora rozvoja regiónov a
vidieka, ktorá zohľadňuje špecifiká kontinentu v tejto oblasti ako aj celosvetové trendy, ktoré
ho ovplyvňujú, napr. vyľudňovanie, oslabovanie jeho ekonomickej základne, rozpad
kultúrnych a sociálnych hodnôt.
Naši obyvatelia si uvedomujú, čo pre nich vidiek, jeho tradície a kultúra znamená a
vedome sa rozhodujú ho chrániť. Preto taktiež vítajú prístup Leader, od ktorého si sľubujú
zvýšenie pomoci a skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach.
Politika rozvoja vidieka musí vidieckym oblastiam pomôcť, aby v období
programovania Integrovanej stratégie rozvoje územia MAS MALOHONT na roky 2009-2013
tieto ciele splnili. Vyžaduje si to strategickejší prístup ku konkurencieschopnosti, k tvorbe
pracovných miest a inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj lepšiu správu pri uskutočňovaní
programov. Väčšia pozornosť sa musí v poľnohospodárskom a lesohospodárskom odvetví
zamerať na prezieravé investície do ľudí, know-how a kapitálu, na nové spôsoby
poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti životného prostredia a na tvorbu
početnejších a kvalitnejších pracovných miest prostredníctvom diverzifikácie najmä pre ženy
a mladých ľudí. Politika rozvoja vidieka môže prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju územia
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Európy tým, že pomôže vidieckym oblastiam EÚ využiť ich potenciál byť príťažlivým
miestom pre investície, prácu a život.
V rámci cieľov, ktoré ustanovilo nariadenie (ES) č. 1698/2005, strategické usmernenia
uvedené ďalej určujú pre Spoločenstvo priority v súlade s článkom 9 nariadenia. Cieľom
týchto usmernení je integrovať hlavné politické priority, ktoré vytýčila Európska rada vo
svojich záveroch zo zasadnutí v Lisabone a Göteborgu. Pre každý súbor priorít sa uvádzajú
ilustratívne kľúčové činnosti. Na základe týchto strategických usmernení bol vypracovaný
plán národnej stratégie SR ako referenčný rámec pre vypracovanie programu rozvoja vidieka
a v súlade s ním bola tvorená aj naša ISRÚ o. z. MAS MALOHONT.
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ZOZNAM PRÍLOH K ZÁVÄZNEJ OSNOVE INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

Povinné prílohy
•
•

Príloha č. 1
Príloha č. 2

•
•

Príloha č. 3
Príloha č. 4

•
•
•

Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7

•
•

Príloha č. 8
Príloha č. 9

•

Príloha č. 10

•
•

Príloha č. 11
Príloha č. 12

•

Príloha č. 13

Socio - ekonomická charakteristika
Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti
verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa
s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013,
implementované prostredníctvom osi 4 Leader
Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013
Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov a
prezenčných listín
Personálna matica
Mapa územia MAS, ktorá musí zobrazovať hranice územia MAS, obce,
ktoré spadajú do územia pôsobnosti a mapu územia MAS s okolím
(hranice krajov, do ktorej územie spadá alebo s nimi susedí)
Stanovy s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR (úradne
osvedčená fotokópia).
Schéma organizačnej štruktúry
Interné vykonávacie predpisy (napr.: organizačný poriadok, vykonávacie
predpisy, smernice a pod.)
Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu MAS, nie starší ako tri
mesiace od predloženia Integrovanej stratégie rozvoja územia (originál)

Nepovinné prílohy
•
•
•
•

Príloha č. 14 Prehľad o uskutočnených stretnutiach k spracovaniu Integrovanej
stratégie rozvoja územia vrátane zápisov a prezenčných listín
Príloha č. 15 Dohody o partnerskej spolupráci
Príloha č. 16 Základná dokumentácia ku grantovému programu MAS
Príloha č. 17 Výpisy z uznesení obecných zastupiteľstiev - záväzné vyhlásenie obcí
o spolufinancovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia a grantového
programu MAS
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Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

VERZIA 1.1.

Vysvetlivky
1

V prípade ak členom verejno-súkromného partnerstva (MAS) je obec s počtom obyvateľov nad 20 000, jej
počet obyvateľov sa do celkového počtu obyvateľov verejno-súkromného partnerstva (MAS) nezapočítava.
Údaje budú prevzaté zo Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia, Prílohy č.1 Socioekonomická charakteristika, tab. č.6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
a počet obyvateľov.
2
Doložte stanovy ako Prílohu č.10, schému organizačnej štruktúry s popisom štruktúry orgánov vrátane ich
činnosti a menného zoznamu členov orgánov ako Prílohu č.11, interné vykonávacie predpisy (organizačný
poriadok, vykonávacie predpisy, smernice a pod.) ako Prílohu č.12.
3
Pracovníci MAS
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