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Abstrakt  

 

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou na území MAS Topoľa bola spracovaná ako 

ucelený súbor operácií, účelom ktorého je plniť stanovené ciele a uspokojovať miestne 

potreby. 

Na podporu nástroja CLLD sa využíva EPFRV prostredníctvom Programu rozvoja vidieka a 

EFRR prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré sú 

obsahovým základom Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Topoľa. Podľa vzoru 

vyspelých štátov Európskej únie treba na to využiť všetky zdroje, ktorými disponuje dané 

územie, využívať inovatívne formy riadenia, pre ktoré bola aj zriadená Miestna akčná skupina 

Topoľa, o. z. , ktorá bude vytvárať podmienky pre  možnosti využívania rôznorodých foriem 

financovania. Na to, aby sa vytvoril priestor a podmienky na efektívne a plánované 

využívanie týchto prostriedkov, bol spracovaný strednodobý dokument „Miestna stratégia 

rozvoja územia MAS Topoľa“ s názvom „Meníme sny na skutočnosť“ schválená Valným 

zhromaždením ako najvyšším orgánom združenia, čím sa stala záväzným dokumentom pre 

rozvoj územia pre plánovacie obdobie 2015 – 2020. 
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1.Základné informácie o MAS 

1.1 Identifikačné údaje MAS 

 

Tabuľka č. 1: Identifikačné údaje MAS 

Údaje o 

MAS 

Názov MAS Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. 

Dátum registrácie v zmysle 

zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov 

07.11.2013 VVS/1 – 900/90 – 42394 

Dodatok č. 1 

21. 07. 2015 VVS/1 – 900/90 – 42394 - 1   

Sídlo  Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce 

IČO 42343917 

DIČ (ak je relevantné) 2024063635 

Údaje o 

banke 

Názov banky Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu 05052058282/0900 

IBAN SK86 09000000005052058282 

SWIFT GIBASKBX 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Mikuláš Mašlej 

e-mail  topl.lucka@stonline.sk 

telefón 0905 205 129 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko Ing. Ľubomír Filo 

e-mail  emfil4@gmail.com 

telefón 0917 637 475 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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1.2 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje 

 

Miestnu akčnú skupinu Topoľa tvorí súvislé územie v severnej časti východného Slovenska 

v Prešovskom samosprávnom kraji v častiach dvoch okresov. V okrese Bardejov sú to obce 

Brezov, Lascov a Marhaň. V okrese Svidník je to mesto Giraltovce, ktoré je jediným mestom 

v území MAS Topoľa, a 17 ďalších obcí – Dukovce, Fijaš, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, 

Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, 

Valkovce, Železník, Želmanovce. Najväčšou obcou je obec Kračúnovce, ktorá má 1 203 

obyvateľov a najmenšia je obec Kobylnice s počtom obyvateľstva 99. 

Celkovo na danom území žije 12 355 obyvateľov. Hustota obyvateľstva na 1 km² je 79 

obyvateľov, čo je v porovnaní s priemerom Slovenskej republiky o 31 osôb na 1 km² menej a 

o 12 osôb menej oproti priemeru Prešovského samosprávneho kraja. Všetky obce patria do 

skupiny vidieckych obcí podľa usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka, ktoré v tejto 

súvislosti odkazuje na definíciu OECD, kde základom je obec s hustotou osídlenia nižšou ako 

150 obyvateľov na km². 

Rozloha územia MAS Topoľaje 156,17 km².Z čoho 53,57 % zaberá poľnohospodárska pôda, 

37,98 % lesná pôda, 2,32 % vodné plochy, 4,08 % zastavané územie a 2,05 % ostatné územie. 

Na základe uvedenej štruktúry je v území rozvinutá poľnohospodárska výroba, 

drevospracujúci a spotrebný priemysel a stavebná činnosť, no väčšina obyvateľov pracuje 

mimo územia MAS Topoľa. 
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD  

2.1 Vznik a história partnerstva 

Vytvoreniu partnerstva predchádzalo niekoľko stretnutí, ktoré boli podnetom pre obyvateľov, 

aby sa v území vytvorilo nové združenie viacerých záujmových skupín. 

Tabuľka č. 2: Aktivity v roku 2013 

Dátum 

stretnutia 

 

Predmet stretnutia 

Počet účastníkov 

Verejný 

sektor 

Súkromný 

sektor 

Občiansky 

sektor 

18 .07. 2013 

 

Neformálne stretnutie iniciátorov na vytvorenie verejno– 

súkromného partnerstva v regióne Topoľa a časti Radomsko – 

makovického regiónu 

3 4 0 

16.08.2013 I. pracovné stretnutie verejno – súkromného partnerstva 8 6 1 

19.09.2013 
II. stretnutie zakladateľov Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, 

o. z. 
15 13 1 

04.12.2013 III. pracovné stretnutie 17 15 3 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

I. pracovné stretnutie verejno-súkromného partnerstva dňa 16. augusta 2013 

Cieľom pracovného stretnutia bolo poskytnúť  informácie o zámeroch iniciatívnych zástupcov 

samospráv, aktívnych podnikateľov a zástupcov terciárnej sféry o postupnosti krokov pri  

aktivizovaní  verejno-súkromného partnerstva v mikroregióne Topoľa, ako aj navrhnutie a 

schválenie členov prípravného výboru.  

 

II. pracovné stretnutie verejno-súkromného partnerstva dňa 19. septembra 2013 

Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom VT oboznámiť členov verejno-súkromného 

partnerstva s návrhom stanov združenia a prerokovanie postupnosti spracovanie Strategického 

plánu miestneho rozvoja. Zakladatelia združenia poverili Výkonný výbor pripraviť návrh na  

registráciu Miestnej akčnej skupiny Topoľa ako verejno-prospešného združenia na 

Ministerstvo vnútra SR.  

 

Registrácia MAS TOPOĽA, občianske združenie v Giraltovciach 

Návrh na registráciu na MV SR prípravný výbor zaslal 03.10. 2013. Stanovy nadobudli 

platnosť dňom ich schválenia, 19. 09. 2013 a účinnosť dňom ich registrácie 07. 11. 2013. Do 

registrácie MAS TOPOĽA, o. z., koná za MAS Topoľa, o. z., prípravný výbor. 
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Pridelenie IČO 

Dňa 18. 11. 2013 Štatistický úrad SR pridelil združeniu IČO: 42343917, Sídlo združenia: 

Dukelská ul. 57/64, Giraltovce. 

 

Pridelenie DIČ 

Dňa 02. 04. 2014 Daňový úrad Prešov pridelil združeniu DIČ: 2024063635. 

 

III. pracovné stretnutie 04. 12. 2013  

Predmetom pracovného stretnutia boli informácie o registrácii MAS TOPOĽA na MV SR, 

čím boli vytvorené podmienky na zvolanie Ustanovujúceho valného zhromaždenia.  

 

Tabuľka č. 3: Aktivity v roku 2014 

Dátum 

stretnutia 

 

Predmet stretnutia 

Počet účastníkov 

Verejný 

sektor 

Súkromný 

sektor 

Občiansky 

sektor 

27.02.2014 Ustanovujúce valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z. 
16 20 2 

06.03.2014 Ustanovujúce zasadnutie Výkonného výboru a Revíznej 

komisie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. 
2 4 0 

17.03.2014 
II. zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z. 
2 3 0 

26.06.2014 
III. zasadnutie výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z. 
2 2 0 

03.07.2014 
I. Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. 

z. 
15 17 2 

25.09.2014 Pracovné stretnutie podnikateľov mikroregiónu Topoľa 4 12 4 

14.10.2014 
Pracovné stretnutie zástupcov samospráv, podnikateľov, 

neziskového sektoru a občanov 
13 10 7 

02.12.2014 

Pracovné stretnutie členov výkonného výboru, podnikateľov 

v agrosektore, samostatne hospodáriacich roľníkov a mladých 

farmárov so Zuzanou Homolovou zo spoločnosti EKOTREND 

Slovakia Levoča 

1 16 2 

22.12.2014 
IV. zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z. 
2 4 0 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Ustanovujúce valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., zo dňa 27. 

02. 2014 v zasadačke Mestského úradu v Giraltovciach 

Predmetom  zasadnutia UVZ bolo schválenie členov MAS na základe prihlášok, voľby do 

výkonných orgánov a s tým súvisiacich dokumentov. 

Ustanovujúce zasadnutie Výkonného výboru a Revíznej komisie Miestnej akčnej 

skupiny TOPOĽA, o. z., v Giraltovciach dňa 6. marca 2014.  

Predmetom ustanovujúceho zasadnutia VV bola: 

a) voľba predsedu a podpredsedu združenia a predsedu revíznej komisie, 

b) vytýčenie programu a cieľov združenia, 

c) prerokovanie a schválenie Plánu hlavných úloh na rok 2014, 

d) prerokovanie a schválenie organizačného poriadku. 

 

II. zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

v Giraltovciach dňa 17. marca 2014 

Predmetom II. zasadnutia VV bolo: 

a) prerokovanie návrhu vyrovnaného rozpočtu združenia na rok 2014,          

 b) prerokovanie a schválenie výšky členského poplatku pre záujmové skupiny a aktívnych      

 občanov, 

c) prerokovanie a schválenie obsahu formulárov, dotazníkov, anketových lístkov. 

 

III. zasadnutie Výkonného výboru MAS Topoľa, o. z., v Giraltovciach dňa 26. júna 2014 

Predmetom III.  zasadnutia VV bolo: 

a) informácia o zmene člena VV a návrh na jeho doplnenie, 

b) informácia o priebehu a zámeroch v prípravnej fáze auditu obcí, 

c) príprava I. Valného zhromaždenia na 03. 07.2014. 

 

I. Valné zhromaždenie MAS TOPOĽA, o. z., po ustanovujúcom VZ dňa 3. júla 2014. 

Predmetom zasadnutia VZ bolo: 

a) zmena člena Výkonného výboru po úmrtí člena výboru, 

b) informácie o postupnosti krokov pri spracovávaní Integrovanej stratégie územia, 

c) schválenie rozpočtu na rok 2014.  
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IV. zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

v Giraltovciach dňa 22. decembra 2014 

Predmetom zasadnutia bolo: 

a) informácie z príprav Integrovanej stratégie mikroregiónu Topoľa, 

 b) informácia z príprav a priebehu spracovania podkladov k vypracovaniu Integrovanej    

stratégie, 

c) informácie o problémoch v sektore poľnohospodárstva v regióne. 

 

Tabuľka č. 4: Aktivity v roku 2015 

Dátum 

stretnutia 

 

Predmet stretnutia 

Počet účastníkov 

Verejný 

sektor 

Súkromný 

sektor 

Občiansky 

sektor 

10.02.2015 V. zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z. 
3 3 0 

24.02.2015 II. Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. 

z. 
16 20 9 

25.03.2015 Pracovné stretnutie podnikateľov agrosektoru regiónu Topoľa 1 6 1 

15.07.2015 
VI. zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z. 
3 3 0 

15.07.2015 Pracovné stretnutie starostov obcí a podnikateľov 17 14 0 

09.09.2015 
VII. zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z. 
3 2 0 

10.09.2015 
Pracovné stretnutie členov Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, 

o. z. za samosprávu a súkromný sektor 
16 0 0 

09.10.2015 
Pracovné stretnutie zástupcov samospráv, súkromného sektora 

a občanov z územia MAS Topoľa 
12 16 4 

20.10.2015 
Pracovné stretnutie vybraných zástupcov samospráv 

a súkromného sektoru z územia MAS Topoľa  
9 8 0 

9.11.2015 
Pracovné stretnutie zástupcov samospráv, súkromného sektoru 

a občanov z územia MAS Topoľa  
16 16 0 

01.12.2015 
VIII. zasadnutie výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o.z. 
3 3 0 

04.12.2015 III. Valné zhromaždenie členov združenia 17 21 2 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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V. Zasadnutie VV MAS Topoľa dňa 10. 02. 2015  

Predmetom zasadnutia bolo: 

a) správa o čerpaní rozpočtu za rok 2014 a rozpočet na rok 2015,   

 b) prerokovanie  výšky členského príspevku na rok 2015, 

 c) prerokovanie programu II. valného zhromaždenia na 24.02.2015.  

 

II. Valné zhromaždenie MAS Topoľa, o. z. dňa 24. 02. 2015 

Predmetom zasadnutia II. VZ bolo: 

a) vyhodnotenie správy hlavných úloh za rok 2014 a plán hlavných úloh na rok 2015 a 

rozpočet na rok 2015, 

b) informácia o spracovaní Integrovanej stratégie miestneho rozvoja a jej príprava na   

schválenie, 

c) informácia o členstve MAS Topoľa v Národnej siete MAS.  

 

VI. Zasadnutie Výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

v Giraltovciach dňa 15. 07. 2015 

Predmetom rokovania VI. zasadnutia VV bolo:   

a) informácia o príprave a spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV  

b) prerokovanie a schválenie rozpočtu vo výške 12 500,- € a schválenie Internej smernice 

o verejnom obstarávaní, 

c) informácia o podpise zmluvy o združení  finančných prostriedkov na financovanie prípravy 

MSRÚ.  

 

VII. Zasadnutie Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. 

v Giraltovciach, konaného dňa 09. 09. 2015  

Predmetom VII. Zasadnutia VV bolo: 

a) informácie o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV , 

b) prerokovanie a schválenie materiálov analýz zdrojov územia obcí , 

c) informácia o stave členskej základne, finančnej disciplíne členov MAS. 

 

VIII. Zasadnutie výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

v Giraltovciach dňa 01.12.2015 

Predmetom VIII. Zasadnutia VV bolo: 
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a, informácie o príprave MSRÚ územia MAS Topoľa pred zvolaním Valného zhromaždenia 

b, prerokovanie a schválenie materiálov stratégie CLLD 

c, prijatie nových členov združenia a informácia o stave členskej základne, finančnej 

disciplíne členov MAS a príprava III. Valného zhromaždenia 

 

III. Valné zhromaždenie členov združenia dňa 04.12.2015 

Po procedurálnych otázkach boli podané informácie o stave spracovania CLLD. Zároveň sa 

prítomní oboznámili s výškou finančných prostriedkov určených pre MAS Topoľa vo výške 

2 863 304 €. Po oboznámení bola uvedená stratégia schválená, vrátane prerozdelenia 

finančných zdrojov pre chod MAS a projekty v rámci PRV a IROP. Valné zhromaždenie 

odsúhlasilo aj uplatňovanie zálohových platieb pri žiadostiach o NFP. Predsedovi valné 

zhromaždenie uložilo predložiť schválenú stratégiu na Ministerstve pôdohospodárstva 

v stanovenom termíne do 15.12.2015.  

 

Tabuľka č. 5 Aktivity v roku 2016 

Dátum 

stretnutia 

 

Predmet stretnutia 

Počet účastníkov 

Verejný 

sektor 

Súkromný 

sektor 

Občiansky 

sektor 

04.03.2016 IX. zasadnutie Výkonného výboru . 3 2 1 

31.03.2016 IV. Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. 

z. 
17 16 14 

19.07.2016 X. zasadnutie Výkonného výboru 3 1 2 

25.11.2016 XI. zasadnutie Výkonného výboru 3 2 1 

29.11.2016 
V. Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. 

z. 
16 13 10 

 

Zápisnice a prezenčné listiny zo stretnutí v roku 2016 sú súčasťou príloh. 

 

Tabuľka č. 6 Aktivity v roku 2017 

Dátum 

stretnutia 

 

Predmet stretnutia 

Počet účastníkov 

Verejný 

sektor 

Súkromný 

sektor 

Občiansky 

sektor 

30.01.2017 XII. zasadnutie Výkonného výboru 3 2 1 

23.03.2017 XIII. zasadnutie Výkonného výboru. 3 2 1 
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30.03.2017 
VI. Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. 

z. 
14 10 9 

12.06.2017 XIV. zasadnutie Výkonného výboru 3 1 1 

14.06.2017 Pracovné stretnutie členov MAS Topoľa, o.z. 12 6 8 

23.06.2017 
VII. Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, 

o. z. 
12 12 10 

 

Zápisnice a prezenčné listiny zo stretnutí v roku 2017 sú súčasťou príloh. 

 

2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

Tvorba partnerstva a samotnej stratégie prebiehala na základe niekoľkých formálnych 

a neformálnych aktivít, ktoré zapájali obyvateľov územia do procesu vytvárania vízie 

a budúcnosti nášho územia.  

Pracovné stretnutie podnikateľov mikroregiónu Topoľa dňa 25. 09.2014 v hoteli Alfa 

v Giraltovciach - cieľom stretnutia bolo oboznámiť podnikateľov s prípravou 

a rozpracovanosťou strategického plánu na plánovacie obdobie 2014 – 2020 v rámci Rozvoja 

vidieka SR.Z diskusie vzišli podnetné návrhy na smerovanie stratégie najmä pre oblasť 

poľnohospodárskej prvovýroby, spracovanie a predaj týchto produktov – vytvorenie 

spoločného predajného miesta (farmársky dom). 

 

Pracovné stretnutie zástupcov samospráv, podnikateľov, neziskového sektora a občanov 

zo dňa 14. 10. 2014 o 10,00 hod. v KD OcÚ Lúčka za účelom spoločnej tvorby a 

spolupráce pri tvorbe analytickej a problémovej analýzy - skupinovú prácu koordinovala 

lektorka, zástupkyňa MAS LEV, o. z. Levoča Ing. A. Hradiská, PhD. V úvode vysvetlila 

pojem LEADER – ide o spájanie ľudí v komunitách s cieľom spájať všetky oblasti, preto ide 

aj o tvorbu Integrovanej stratégie riadenej zdola nahor.  

 

Pracovné stretnutie členov VV, podnikateľov v agrosektore, samostatne                 

hospodáriacich roľníkov a mladých farmárov so Zuzanou Homolovou zo spoločnosti 

EKOTREND Slovakia Levoča z 02. 12. 2014 - výkonný výbor pozval na toto stretnutie 

aktívnych poľnohospodárov a záujemcov o poľnohospodársku výrobu. Lektorka oboznámila 

prítomných s možnosťami, ktoré sú vytvorené v rámci pestovania poľnohospodárskych 

kultúr. Predaj z dvora, možnosti jeho rozširovania a skvalitňovania dávajú predpoklady, že 
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vypestované poľnohospodárske plodiny a výrobky sa skonzumujú priamo v regióne. Po 

diskusných príspevkoch Z. Homolová konštatovala, že smerovanie územia Topole by malo 

byť zamerané najmä na oblasť poľnohospodárstva, malých spracovateľských firiem a služieb.  

 

Pracovné stretnutie podnikateľov agrosektoru– regiónu Topoľa z 25. 03. 2015 - celé 

stretnutie agropodnikateľov a záujemcov o podnikanie v poľnohospodárstve so Z. Homolovou 

- odborníčkou na oblasť poľnohospodárstva – bolo venované problematike súčasného 

poľnohospodárstva, najmä novým podmienkam v rámci Programu rozvoja vidieka 

v programovacom období 2014 – 2020.  

 

Pracovné stretnutie starostov obcí a podnikateľov dňa 15.07. 2015 - cieľom stretnutia boli 

informácie o súčasnom stave strategických zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka na 

programovacie obdobie 2014– 2020. Predseda VV poskytol informácie o príprave 

a spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV na prípravu „Miestnej stratégie 

rozvoja územia MAS Topoľa“ v zmysle výzvy č. 4/PRV/2015. Taktiež oznámil, že VV 

schválil rozpočet na  prípravu MSRÚ vo výške 12 500,- € a schválil Internú smernicu 

o verejnom obstarávaní. Kládol dôraz na nevyhnutnosť podpisu zmluvy o združení  

finančných prostriedkov na financovanie prípravy MSRÚ.  

Pracovné stretnutie členov MAS Topoľa, o. z., za samosprávu a súkromný sektor, 

konané 10. 09. 2015 - predmetom pracovného stretnutia bolo: 

a) prerokovanie návrhu vízie MAS Topoľa a názvu Miestnej stratégie rozvoja územia, 

b) prerokovanie analýzy zdrojov územia MAS Topoľa, 

c) podpis zmluvy o združení finančných prostriedkov a prevzatie výzvy na úhradu alikvotnej  

čiastky.  

 

Pracovné stretnutie zástupcov samospráv, súkromného sektoru a občanov z územia 

MAS Topoľa dňa 09.10. 2015 v zasadačke Domu služieb - cieľom stretnutia bolo 

oboznámiť prítomných s návrhom SWOT analýzy na ktorej sa aktívne  členovia i občania 

podieľali. Ing. Ľ. Filo sa zameral najmä na oblasti, ktoré budú pri tvorbe problémovej analýzy 

rozhodujúce a vytvoria priestor pre návrhy opatrení na spracovanie vzťahovej analýzy. Aktéri 

stretnutia dospeli k výsledkom nastavenia problémovej analýzy a určili poradie priorít. 

Odbornú prednášku a koordináciu stretnutia zabezpečovala Ing. Andrea Hradiská. 
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Pracovné stretnutie vybraných zástupcov samospráv a súkromného sektoru z územia 

MAS Topoľa dňa 20.10.2015 v kancelárii primátora mesta Giraltovce - na pracovnom 

stretnutí sa prítomní venovali tvorbe integrovaných projektov, ktoré budú rozhodujúce  pri 

nastavení MSRÚ a budú čerpať väčšiu časť nielen zo zdrojov v rámci PRV a IROP, ale najmä 

z iných operačných programov. Ide najmä o technickú infraštruktúru a environmentálnu 

oblasť. Pozornosť bola venovaná aj tvorbe pracovných miest v rámci MSRÚ územia MAS 

Topoľa. 

 

Pracovné stretnutie zástupcov samospráv, súkromného sektoru a občanov z územia 

MAS Topoľa dňa 9.11.2015 v zasadačke Domu služieb v Giraltovciach - prítomní 

jednomyseľne odhlasovali z piatich návrhov názov MSRÚ „ MAS TOPOĽA – meníme sny 

na skutočnosť“, prehodnotili predložené projektové zámery a splnomocnili VV MAS Topoľa 

urobiť korektúry, ktoré však musia prerokovať s predkladateľmi. Zároveň boli oboznámení 

s alokáciou fixnej a variabilnej zložky prostriedkov pre kanceláriu MAS TOPOĽA.  

Informačná a propagačná kampaň v roku 2013 – 2015 

Prípravný výbor na poskytovanie informácií a na propagáciu svojich aktivít využil obecné 

tabule, rozhlasy, propagačné materiály, Spravodajcu Giraltoviec, ako i okresný týždenník 

Dukla a Podduklianske noviny. 

 Prístup LEADER a Miestna akčná skupina v rámci rozvoja vidieka (článok zverejnený 

na obecných tabuliach, v skrátenej podobe vydaný leták).       

 Druhý uverejnený článok – Predstavujeme Vám MIESTNU AKČNÚ SKUPINU 

TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach (článok zverejnený na tabuliach obcí). 

 Tretí uverejnený článok a zároveň pozvánka na pracovné stretnutie 19. 09. 2013. 

( článok zverejnený na obecných tabuliach a v obecných rozhlasoch). 

 

V roku 2014 boli uverejnené tieto články a informácie: 

 Informácie pre občanov, obyvateľov a podnikateľov MR (uverejnené v obecných 

rozhlasoch a vyvesené na informačných tabuliach obcí). 

 Program a ciele MAS Topoľa, o. z., v Giraltovciach ( zverejnené na web stránke MAS 

Topoľa). 

 Teraz je šanca na rozvoj regiónu (Spravodajca Giraltoviec č. 5) 

 Pomáhajú realizovať vízie rozvoja regiónu. 

 Pripravuje sa IS mikroregiónu Topoľa (Spravodajca č. 11) 
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 Stretnutie vedenia MAS Topoľa s podnikateľmi (Spravodajca č. 11) 

 

V roku 2015 boli uverejnené nasledujúce články: 

 MAS Topoľa, o. z., Giraltovce vstúpila do fázy rozvoja (Podduklianske noviny č. 10 a 

webstránka). 

 Prijali a schválili dôležité vyhlásenie (Dukla č. 10 a webstránka). 

 Prípravy vrcholia, čas na zapojenie sa kráti (Spravodajca č. 5 a webstránka). 

 Prípravy vrcholia nastal čas na zapojenie sa (Spravodajca č. 9 a webstránka). 

 Miestna stratégia a PHSR, hybná sila územia TOPOLE (zverejnené na obecných 

tabuliach a webstránke). 

 Občania zobuďme sa – MSRÚ MAS TOPOĽA a PHSR obcí nám klopú na dvere 

(Spravodajca č. 10 a webstránka). 

 Pracovné stretnutie MAS Topoľa ( uverejnené v regionálnych novinách DUKLA č. 

45, zo dňa 02. 11. 2015) 

 MAS TOPOĽA pripravuje zámery ďalšieho rozvoja (Spravodajca č. 11 a webstránka).  

 

Všetky články boli postupne zverejňované na stránke: www.mastopola.giraltovce.sk 

V rámci animátorských činností sa MAS Topoľa spolu s obcami a podnikateľmi podieľala 

i na organizácii spoločenských podujatí na území MAS Topoľa: 

- 31. mája 2015: 24. Folklórny festival Topľanskej doliny, 

- 22. augusta 2015: Stretnutie troch generácii pri oslavách 71. výročia SNP, 

- 23. augusta 2015: Dožinková slávnosť, poďakovanie za úrodu. 

Vydanie suvenírov – vlajky s logom MAS Topoľa, o. z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mastopola.giraltovce.sk/
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3.  Analytický rámec 

3.1 Analýza zdrojov územia 

 

Geomorfologické pomery 

Geomorfologicky sa územie rozprestiera v oblasti Nízkych Beskýd, ktoré sú krajinnou 

oblasťou subprovincie vonkajších východných Karpát (provincia Karpatskej podsústavy) a sú 

jeho najužšou a najnižšou časťou. Z východnej časti zasahuje do územia Ondavská vrchovina, 

ktorej hlboké lesy siahajú až na hrebeň Karpát. 

 

Klimatické podmienky 

Územie tvorí mierne teplotné pásmo, ktorého klíma je zaradená do teplotne horského typu. 

Priemerné teploty v januári -4 až -5 °C,  a v lete 18 – 19 °C. Za rok priemerne spadne na 

území na 1 m²  650 – 700 mm zrážok.  

Nadmorská výška obcí je v priemere od 160 do 280 m n. m. Najnižší bod je v katastrálnom 

území Mičakovce – osada Tarbaj 170 m.n.m., najvyšší bod je Kamenná Soboš s nadmorskou 

výškou 485 m.n.m. 

Nerastné bohatstvo je vo veľkej miere nepreskúmané. V súčasnosti ho tvoria ložiská 

štrkopieskov, v obmedzenom množstve tehliarske suroviny a pieskovce. 

 

Pôda 

Rozloha územia je 15 617 ha. Z čoho 53,57 % zaberá poľnohospodárska pôda, 37,98 % lesná 

pôda, 2,32 % vodné plochy, 4,08 % zastavané územie a 2,05 % ostatné územie.  

V Grafe 1 môžeme vidieť, že z celkového územia, ktoré zaberá územie MAS Topoľa, je 6 % 

územia zastavaných budovami a zvyšných 94 % tvorí zeleň, vodné plochy a infraštruktúra. 
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Graf č. 1: Zastavanosť územia za rok 2014 

 

Zdroj: www.katasterportal.sk 

 

Celková plocha riešeného územia je zo 46 % tvorená poľnohospodárskou pôdou vo výmere 8 

366,44 ha a zvyšných 54 % predstavuje nepoľnohospodárska pôda s výmerou 7 250,27 ha.  

 

Graf č. 2: Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy za rok 2014 

 

Zdroj: www.katasterportal.sk 

Pôdny fond riešeného územia znázorňuje nasledujúca tabuľka. Najväčšiu časť 

poľnohospodárskej pôdy tvoria trvalo trávne porasty (27,68 %) a orná pôda (23,59 %). Malú 

časť tvoria záhrady a ovocné sady (spolu 2,30 %). V súvislosti s tým, že dané územie sa 

nachádza v miernom teplotnom pásme, ktorého klíma je zaradená do teplotne horského typu, 

6%

94%

Zastavanosť územia za rok 2014

Zastavané územie 990,94 ha Mimo zastavaného územia 14 625,77 ha

54%

46%

Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy 
za rok 2014

Poľnohospodárska pôda spolu 8 366,44 ha Nepoľnohospodárska pôda spolu 7 250,27 ha

http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/
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sa tu nevyskytujú chmeľnice ani vinice. V rámci nepoľnohospodárskej pôdy tvoria najväčšiu 

časť lesné pozemky (37,98 %), ďalej zastavané plochy (4,07 %), vodné plochy (2,32 %) 

a ostatné plochy (2,06 %). 

 

Tabuľka č. 7: Pôdny fond riešeného územia za rok 2014 

Pôdny fond Rozloha (ha) Rozloha (%) 

Poľnohospodárska pôda   

- orná pôda 3 683,81  23,59 

- chmeľnice 0 0 

- vinice 0 0 

- záhrady 335,63 2,15 

- ovocné sady 24,01 0,15 

- trvalo trávne porasty 4 322,99 27,68 

Poľnohospodárska pôda spolu: 8 366,44 53,57 

Nepoľnohospodárska pôda   

- lesné pozemky 5 931,57 37,98 

- vodné plochy 362,06 2,32 

- zastavané plochy 635,22 4,07 

- ostatné plochy 321,42 2,06 

Nepoľnohospodárska pôda spolu: 7 250,27 46,43 

Celkom: 15 616,71 100 

Zdroj: www.katasterportal.sk 

 

Charakter územia je tvorený značným zastúpením lesných pozemkov, trvalo trávnych 

porastov a veľkú časť tvorí aj orná pôda. Najvyššie zastúpenie lesných pozemkov v rámci 

celkovej výmery pôdneho fondu majú Kobylnice (605,81 ha) a Okrúhle (603,08 ha). 

Rozlohou patria Kobylnice k väčším obciam, ako napríklad Marhaň, ale počtom obyvateľov 

je to najmenšia obec územia MAS Topoľa. V katastroch obce Lúčka a Lužany pri Topli sa 

nenachádzajú žiadne lesy. V rámci trvalo trávnych porastov má najväčšie zastúpenie obec 

Radoma s 529,22 ha a najmenej TTP vlastní obec Želmanovce (74,13 ha). Treťou 

najvýznamnejšou časťou územia je orná pôda, ktorá predstavuje 24 % z celkového územia. 

Najviac ornej pôdy sa nachádza v katastri obce Okrúhle, a to 477,13 ha a, naopak, najmenej 

jej je v  obci Kobylnice vo výmere 21,48 ha.  

 

http://www.katasterportal.sk/
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Graf č. 3: Pôdny fond riešeného územia za rok 2014 

 

Zdroj: www.katasterportal.sk 

 

V rámci poľnohospodárskej pôdy na danom území predstavujú jej najväčšiu časť TTP 

s rozlohou 4 322,99 ha, nasleduje orná pôda s rozlohou 3 683,81 ha, záhrady s rozlohou 

335,63 ha a 24,01 ha pokrývajú ovocné sady. Ako už bolo spomenutévyššie, vinice 

a chmeľnice sa v danej oblasti nenachádzajú z dôvodu chladnejšej klímy, ktorá nie je vhodná 

pre ich existenciu. 
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Pôdny fond riešeného územia za rok 2014

Orná pôda 3 683,81 ha Chmelnice 0 ha

Vinice 0 ha Záhrady 335, 63 ha

Ovocné sady 24,01 ha TTP 4 322,99 ha

Lesné pozemky 5 931,57 ha Vodné plochy 362,06 ha

Zastavané plochy a nádvoria 635,22 ha Ostatné 321,42 ha

http://www.katasterportal.sk/
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Graf č. 4: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy riešeného územia za rok 2014 

 

Zdroj: www.katasterportal.sk 

 

Nepoľnohospodársku pôdu z veľkej časti (82 %) tvoria lesné pozemky. Lesné pozemky sú vo 

vlastníctve urbariátov a štátu. Jednotlivé správy lesa zabezpečujú jeho správnu funkciu, 

ochranu a prirodzenú obnovu. 87 % lesov tvoria listnaté stromy a 13 % ihličnaté. Najviac sa 

na území vyskytujú nasledujúce druhy drevín: buk lesný, dub letný, hrab obyčajný, breza 

biela, jelša sivá, lipa malolistá, agát biely a borovica lesná, smrek obyčajný, smrekovec 

opadavý, jedľa biela. 9% nepoľnohospodárskej pôdy tvoria zastavané plochy a zvyšných 9 % 

spolu tvoria vodné a ostatné plochy. 
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Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy riešeného územia za 
rok 2014

Orná pôda 3 683,81 ha Chmelnice 0 ha Vinice 0 ha

Záhrady 335,63 ha Ovocné sady 24,01 ha TTP 4 322,99 ha

http://www.katasterportal.sk/
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Graf č. 5: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy riešeného územia za rok 2014 

 

Zdroj: www.katasterportal.sk 

 

Pre oblasť územia MAS Topoľa je typická poľnohospodárska výroba zameraná na rastlinnú 

výrobu, kde prevažuje produkcia obilnín (pšenica, jačmeň, ovos), krmovín (ďatelina, 

kukurica, jarné strukovinovo-obilninové miešanky) a olejnín. 

 

Chránené územia 

Chránené územie – Prírodná rezervácia Radomka sa nachádza v oblasti Nízkych Beskýd, 

nad obcou Giraltovce. Predstavuje komplex zachovaných a botanicky významných lúčnych a 

slatinných spoločenstiev s rôznymi druhmi ostríc, páperníka širokolistého, prasličiek a iných 

druhov. Významný je výskyt vachty trojlistej. Okolo meandrujúceho potoka je vytvorený 

prirodzený brehový porast vŕby a jelše. Pobrežné porasty a priľahlé lúky toku riečky 

Radomka s bohatou vlhkomilnou vegetáciou sú biologicky a esteticky mimoriadne cenné. 

Väčšina podobných lúk na východnom Slovensku bola odvodnená a rozoraná. Chránené 

územie je súčasťou regionálneho biokoridoru Radomka. 

Chránený areál Radomská slatina sa nachádza medzi obcami Radoma a Šarišský Štiavnik 

v katastri obce Radoma. Územie patrí do orografického celku Ondavská vrchovina, nachádza 

sa v údolnej nive riečky Radomka v nadmorskej výške 230 m.n.m. Geologicky územie 

v podloží patrí k vonkajšiemu karpatskému flyšu, magurskej tektonickej jednotke. Buduje ho 

račianska litofaciálna jednotka, v ktorej je vyvinuté maľcovské súvrstvie. Tvoria ho sivé 

vápnité ílovce a pieskovce z vrchného eocénu až spodného oligocénu. V nadloží terciérne 
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Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy riešeného územia 
za rok 2014

Lesné pozemky 5 931,57 ha Vodné plochy 362,06 ha

Zastavané plochy 635,22 ha Ostatné plochy 321,42 ha
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uloženiny pokrývajú kvartérne sedimenty, tvorené náplavami vodných tokov, prípadne 

povodňovými sedimentmi (piesčité ílovito - prachovité hliny, ílovité piesky a štrkopiesčité 

akumulácie). 

Podľa klimatickej regionalizácie patrí územie k mierne teplým oblastiam s priemernými 

januárovými teplotami -2,5 až -5°C a priemernými júlovými teplotami 17 až 18,8°C. Ročné 

zrážky sa pohybujú v rozmedzí 600–800 mm, počet mrazových dní 130– 140, počet ľadových 

dní 40– 50, počet letných dní 40– 50. 

Územie odvodňuje riečka Radomka, ktorá sa južne od Giraltoviec vlieva do Tople. Celkovo je 

územie charakteristické nevyrovnanými odtokmi povrchových vôd. Po výdatnejších 

atmosférických zrážkach a vzhľadom na malú infiltračnú schopnosť flyšových hornín 

pomerne rýchlo stúpajú prietoky. Po ukončení zrážok sa zasa pomerne rýchlo ustália nízke 

prietoky. 

 

Voda 

Najväčšou riekou je Topľa, ktorá odvádza prítoky zo severovýchodnej časti bardejovského 

okresu. Do rieky Topľa sa vlieva riečka Radomka v obci Mičakovce, ktorá odvádza prítoky 

zo severnej časti územia Topoľa. Z juhozápadnej a južnej časti  územia odvádza všetky 

prítoky potok Topoľa, ktorého vody odvádza rieka Topľa pri obci Železník. Tieto rieky 

vytvorili nížinatú oblasť vhodnú na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Nad touto 

oblasťou sú vhodné podmienky pre chov hovädzieho dobytka a oviec.  

V území medzi Šarišským Štiavnikom a Radomou sa nachádzajú minerálne vody, ktoré sú 

slabo až stredne mineralizované. Ide o hydrogénuhličitanové, sodné, uhličité a sírne vody. 

Liečivý účinok týchto minerálnych vôd sa využíval už od 18. storočia. Malé kúpele postavené 

v Šarišskom Štiavniku však nedosiahli väčší význam. V rokoch 1974 – 1976 sa v tejto oblasti 

realizoval hydrologický prieskum a vyvŕtalo sa cca 30 prieskumných vrtov. Vo vlastnom 

chránenom území sa nachádza niekoľko prameňov a vrtov s voľne vytekajúcou minerálnou 

vodou. 

 

Demografické charakteristiky 

Analýza demografického vývoja na území MAS Topoľa, vychádzajúc z údajov v tabuľke č. 6, 

poukazuje na pomerne stabilný vývoj počtu obyvateľov za posledných 7 rokov. Najvyšší 

podiel tvorí každý rok obyvateľstvo v produktívnom veku (15 – 64 rokov). 
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Tabuľka č. 8: Vývoj počtu obyvateľov na území MAS Topoľa 

OBYVATEĽSTVO 

rok pohlavie predproduktívne v 

% 

produktívne 

v % 

poproduktívne 

v % 

spolu v 

% 

2014 muži 9,51 32,87 8,67 51,05 

 ženy 9,58 28,21 11,16 48,95 

2013 muži 9,58 32,09 8,91 50,58 

 ženy 9,61 28,64 11,17 49,42 

2012 muži 9,6 31,44 9,27 50,31 

 ženy 9,67 29,08 10,94 49,69 

2011 muži 10,42 31,17 9,08 50,67 

 ženy 9,64 28,86 10,83 49,33 

2010 muži 10,63 31,44 8,69 50,76 

 ženy 10,16 28,54 10,54 49,24 

2009 muži 10,73 30,83 9,01 50,57 

 ženy 10,23 28,35 10,85 49,43 

2008 muži 10,32 31,29 9,08 50,69 

 ženy 9,97 28,67 10,67 49,31 

Zdroj: obecné úrady 

 

V Grafe č. 6 môžeme vidieť iba malé odchýlky vo vývoji počtu obyvateľov. Najviac 

obyvateľov je v produktívnom veku. 

 

Graf č. 6: Vývoj počtu obyvateľov na území MAS Topoľa 

 

Zdroj: obecné úrady 
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V roku 2014 tvorilo 19,09 % územia MAS Topoľa obyvateľstvo v predproduktívnom veku, 

61,08 % v produktívnom veku a 19,83 % v poproduktívnom veku. Z celkového počtu 

obyvateľov tvorili muži 51,05 % a ženy 48,95 %. Pomer mužov a žien je v predproduktívnom 

veku vyrovnaný, ale v produktívnom veku pozorujeme, že počet mužov je vyšší o 4,66 % 

oproti ženám a v poproduktívnom veku je o 2,49 % viac žien ako mužov.  

 

Tabuľka č.9: Prehľad demografickej štruktúry obyvateľov na územíMAS Topoľa  

OBYVATEĽSTVO 

 

 

MAS Topoľa 

pohlavie predproduktívn

e v % 

produktívne 

v % 

poproduktívn

e v % 

spolu v 

% 

muži 9,51 32,87 8,67 51,05 

ženy 9,58 28,21 11,16 48,95 

spolu 19,09 61,08 19,83 100 

Zdroj: obecné úrady 

 

V roku 2014 tvorili najväčšiu časť obyvateľstva (61,08 %) územia obyvatelia v produktívnom 

veku, 19,09 % predstavuje zložku predproduktívneho obyvateľstva a 19,83 % tvoria 

obyvatelia v poproduktívnom veku. 

 

Graf č. 7: Veková štruktúra obyvateľov na území MAS Topoľa k 31.12.2014 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Demografické saldo 

Prirodzený prírastokako výsledok reprodukcie obyvateľstva, ktorý predstavuje rozdiel medzi 

počtom živonarodených a zomrelých obyvateľov, dosahuje v poslednom období rokov 2004–

19,09

61,08
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2014 kladné hodnoty. Najviac detí sa narodilo v roku 2006, ale v tom istom roku aj najviac 

ľudí zomrelo. Najvyššia pôrodnosť je v meste Giraltovce a v obciach Kračúnovce a Marhaň. 

V meste Giraltovce a v obci Marhaň je vyššia pôrodnosť zabezpečená aj vyšším počtom 

rómskeho etnika. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje viacdetnosť v rodinách, je aj vidiecky 

charakter územia a kresťanská výchova, ktorá považuje rodinu za základ spoločnosti. 

Najnižšie počty narodených a zomrelých evidujeme v obci Kobylnice, ktorá je zároveň aj 

najmenšou obcou.  

 

Graf č. 8: Prirodzený prírastok/úbytok 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Migračné saldo 

Migračné saldo má v každom roku negatívny vývoj, čiže počet vysťahovaných prevyšuje 

počet prisťahovaných. Dôvodom, prečo sa obyvatelia sťahujú, je v mnohých prípadoch 

cestovanie za prácou do iných miest a krajín. Odliv obyvateľstva sa zvýšil najmä 

počas posledných štyroch rokov.  
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Graf č.  9: Migrácia obyvateľstva 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Celkový prírastok 

Celkový prírastok obyvateľstva je súčtom prirodzeného prírastku a migračného salda. 

Na území MAS Topoľa v období rokov 2004 – 2014 prevažovali pozitívne hodnoty 

celkového prírastku. Celkové úbytky pozorujeme v rokoch 2011, 2013 a 2014. Veľký podiel 

na úbytku obyvateľstva má hlavne sťahovanie sa obyvateľstva za prácou. Ide prevažne 

o mladých ľudí, ktorí po ukončení štúdia nenašli uplatnenie na území MAS Topoľa ani v jeho 

blízkom okolí. Dôvodom je nízky počet firiem a zamestnávateľov. 
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Graf č. 10: Celkový prírastok/úbytok 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Vierovyznanie 

Na území MAS Topoľa z hľadiska vierovyznaniaprevláda rímskokatolícke náboženstvo, ku 

ktorému sa hlási 63,99 % obyvateľstva. Vyplýva to prevažne z hlbokého tradicionalizmu.  

Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria evanjelici (19,15 %). Ku gréckokatolíckej cirkvi sa hlási 

11,78 % obyvateľstva. Prevažne sú to obyvatelia obcí svidníckeho okresu, ktorí sa hlásia 

k rusínskej národnosti, a to sa odzrkadľuje aj na vierovyznaní, pretože u nich prevláda 

východný cirkevný obrad. 

Na území MAS Topoľa žijú aj zástupcovia náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia a 

Reformovanej kresťanskej cirkvi. Ostatné vierovyznania tvoria 1,73 % a bez vyznania je 1,46 

%. Nezistených je 1,42 % obyvateľstva. 

Neevidujeme žiadne problémy, ktoré by vyplývali z rozdielneho vierovyznania,alebo by 

negatívne ovplyvňovali celkové správanie obyvateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demografické saldo 61 36 38 33 38 39 42 25 51 23 26

Migračné saldo -19 -15 -29 -29 -36 -10 -19 -81 -25 -65 -62

Prírastok/úbytok 42 21 9 4 2 29 23 -56 26 -42 -36

Celkový prírastok/úbytok



 

31 

 

Graf č. 11: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Národnostné menšiny 

Z hľadiska národnostných menšín tvoria obyvatelia slovenskej národnosti 89,91 % 

obyvateľstva územia MAS Topoľa. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina rómskej 

národnosti, ktorá tvorí 8,55 %. Najvyššia koncentrácia obyvateľov rómskej národnosti je 

v meste Giraltovce (80,32 % z celkového počtu rómskej národnosti na území MAS Topoľa) a 

v obci Marhaň (18,92 % z celkového počtu rómskej národnosti na území MAS Topoľa). 

Predpokladáme, že počet obyvateľov rómskej národnosti je v skutočnosti vyšší, ako uvádzajú 

oficiálne štatistiky, pretože národnostné údaje sú založené na dobrovoľnom prihlásení sa 

každého jednotlivca k príslušnej národnosti. Veľmi nízke zastúpenie majú aj obyvatelia 

maďarskej, českej, rusínskej, poľskej, ukrajinskej a talianskej národnosti. Národnosť nie je 

zistená u 0,63 % obyvateľov. 

Rozdielnosť národností nespôsobuje žiadne väčšie problémy medzi majoritou a minoritou. 

Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR sa v meste 

Giraltovce realizuje pre občanov mesta projekt s názvom Občianske hliadky MRK v meste 

Giraltovce, ktorý má za cieľ zvýšením bezpečnosti a ochranou verejného poriadku prispieť k 

podpore sociálnej inklúzie v meste. 
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Graf č. 12: Národnosti a menšiny 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Stupeň a druh vzdelania, školstvo 

Školské vzdelanie je odrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti a odráža celkové 

ekonomické, hospodárske a sociálne pomery. S rastom počtu vysokých škôl sa mení aj 

vzdelanostná štruktúra obyvateľstva. Na území MAS Topoľa tvoria 17,71 % obyvateľov deti 

do 16 rokov, 15,20 % obyvateľov má ukončené učňovské vzdelanie (bez maturity), 14,96 % 

základné, 12,74 % úplné stredné odborné s maturitou, 10,01 % stredné odborné (s maturitou), 

8,69 % vysokoškolské (bakalárske, magisterské, inžinierske, doktorské, doktorandské), 6,49 

% úplné stredné učňovské (s maturitou), 3,89 % úplné stredné všeobecné a 0,93 % vyššie. 

Ostatní obyvatelia –bez udania školského vzdelania –tvoria 3,12 % a 6,26 % sú bez školského 

vzdelania (Tabuľka č. 8). 
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Tabuľka č. 10: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania 

Najvyššie skončený stupeň vzdelania Spolu  V % 

Základné 1 848 14,96 

učňovské (bez maturity) 1 878 15,20 

stredné odborné (s maturitou) 1 237 10,01 

úplne stredné učňovské (s maturitou) 802 6,49 

úplne stredné odborné s maturitou 1 574 12,74 

úplné stredné všeobecné 481 3,89 

Vyššie 115 0,93 

vysokoškolské bakalárske 243 1,97 

vysokoškolské (magisterské, inžinierske, doktorské) 801 6,48 

vysokoškolské doktorandské 30 0,24 

ostatní bez udania školského vzdelania 384 3,12 

ostatní bez školského vzdelania 774 6,26 

deti do 16 rokov 2 188 17,71 

Súhrn 12 355 100 

Zdroj: obecné úrady 

 

Graf č. 13 znázorňuje vzdelanostnú štruktúru bývajúceho obyvateľstva na území MAS 

Topoľa v roku 2014, ktorá ovplyvňuje uplatnenie sa na trhu práce, ale je tiež významným 

podnetom pre pritiahnutie investícií do územia. 
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Graf č. 13: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Počet žiakov v ZŠ 

Na území MAS Topoľa je v súčasnosti v prevádzke 12 základných škôl, z toho jedna 

súkromná v meste Giraltovce a ostatné sú v správe štátu. V obciach Dukovce, Kobylnice, 

Lužany pri Topli, Matovce, Mičakovce a v Štefurove základné školy neexistovali vôbec 

a v obciach Brezov, Radoma, Valkovce a Železník sú síce vybudované, ale prevažne 

z dôvodu nízkeho počtu žiakov boli vyradené zo siete škôl na Slovensku.  

Najviac žiakov navštevovalo základnú školu v školskom roku 2003/2004. V grafe č. 14 

vidíme, že každý rok sa počet žiakov znižoval, až na mierne zvýšenia v školských rokoch 

2009/2010 a 2014/2015 oproti predchádzajúcim rokom. 
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Graf č. 14: Počet žiakov v ZŠ 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Zamestnanosť z pohľadu odvetvovej vzdelanostnej štruktúry 

Na území MAS Topoľa absentujú veľké a stredné podniky, ktoré by zamestnávali viac ako 

250 zamestnancov. Spôsobuje to veľmi nízky počet priemyselných podnikov a domácich 

i zahraničných investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné miesta. Najväčším 

zamestnávateľom v území MAS Topoľa je RIKOSTAV, s.r.o., ktorý sa špecializuje na 

výrobu, predaj a prenájom obytných, kancelárskych, sanitárnych a skladových kontajnerov 

a na výrobu montovaných domov. 

Dôležitým zamestnávateľom na území MAS Topoľa sa javí odvetvie stavebníctva, kde je 

zamestnaných 22,87 % obyvateľov, prevažne mimo regiónu. V odvetví priemyselnej výroby 

pracuje 13,46 % obyvateľov, 10,84 % v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Pomerne 

vysoké percento zamestnaných je ešte v odvetví školstva (7,99 %) a poľnohospodárstva, 

poľovníctva a v súvisiacich službách (6,57 %), čo je dané vidieckou rázovitou krajinou 

s veľkým množstvom lesných pozemkov. V tabuľke č. 9 uvádzame ďalšie informácie 

o odvetviach, kde pracujú obyvatelia územia MAS Topoľa.  
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Tabuľka č. 11: Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia územia MAS 

Topoľa 

Odvetvie hospodárstva Spolu  V % 

poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 304 6,57 

lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 98 2,12 

ťažba nerastných surovín 3 0,06 

priemyselná výroba 623 13,46 

výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 151 3,26 

stavebníctvo 1 059 22,87 

veľkoobchod a maloobchod 502 10,84 

hotely a reštaurácie 174 3,76 

doprava, skladovanie a spoje 166 3,59 

peňažníctvo a poisťovníctvo 103 2,22 

nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby 20 0,43 

verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 213 4,60 

školstvo 370 7,99 

zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 200 4,32 

ostatné verejné, sociálne a osobné služby 225 4,86 

EA bez udania odvetví 419 9,05 

spolu 4 630 100 

Zdroj: odhady zamestnancov obecných úradov 

 

Grafické znázornenie odvetví, v ktorých pracujú obyvatelia územia MAS Topoľa uvádza graf 

č. 15. 
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Graf č. 15: Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia územia MAS Topoľa  

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Nezamestnanosť 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje k 31.12.2014 na území MAS Topoľa spolu 1 487 

nezamestnaných občanov, čo predstavuje 19,71-percentnú mieru nezamestnanosti vzhľadom 

na produktívne obyvateľstvo. Z celkového počtu nezamestnaných tvoria muži 49 percent 

a ženy 51 percent. Podrobnejšie informácie o počte nezamestnaných uvádza tabuľka č. 10. 

 

Graf č. 16: Nezamestnanosť na území MAS Topoľa k 31.12.2014 

 

Zdroj: Tabuľka č. 10 

0

200

400

600

800

1000

1200

Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia mikroregiónu Topoľa

49%
51%

Nezamestnanosť  k 31.12.2014

Muži

Ženy



 

38 

 

 

Tabuľka č. 12: Počty nezamestnaných v obciach MAS Topoľa 

Mesto/obec Stav Muži Ženy 

Brezov 33 12 21 

Dukovce  29 12 17 

Fijaš 15 5 10 

Giraltovce 551 284 267 

Kalnište 65 27 38 

Kobylnice 8 3 5 

Kračúnovce 101 45 56 

Kuková 71 32 39 

Lascov 112 60 52 

Lúčka 53 24 29 

Lužany pri Topli 22 10 12 

Marhaň 125 63 62 

Matovce 15 7 8 

Mičakovce 11 5 6 

Okrúhle 88 43 45 

Radoma 59 29 30 

Soboš 16 7 9 

Štefurov 8 3 5 

Valkovce 26 13 13 

Železník 47 29 18 

Želmanovce 32 20 12 

SPOLU 1 487 733 754 

Zdroj: ÚPSVaR Giraltovce 

 

Školské zariadenia 

Sústavu školských zariadení v obciach územia MAS Topoľa tvorí 12 materských škôl (MŠ 

nie sú v obciach Dukovce, Fijaš, Kobylnice, Lužany pri Topli, Matovce, Mičakovce, Soboš, 

Štefurov, Valkovce) a 12 základných škôl. Tzv. malotriedky (ročníky 1 až 4) fungujú 

v siedmich obciach  (Fijaš, Kalnište, Kuková, Lascov, Lúčka, Soboš, Želmanovce) a školy so 

všetkými deviatimi ročníkmi základnej školy sú v meste Giraltovce a v obciach Kračúnovce, 

Marhaň a Okrúhle. V meste Giraltovce je v prevádzke aj Súkromná základná škola. 
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Graf č. 17: Vývoj počtu žiakov v ZŠ 

 

Zdroj: obecné úrady 

 

Stredné školy 

Stredné školysú v meste Giraltovce. Nachádza sa tu gymnázium a Súkromná stredná odborná 

škola, ktorá poskytuje možnosť štúdia v študijných a učebných odboroch: 

4-ročné študijné odbory – Škola podnikania a obchodná akadémia 

2-ročný študijný odbor – Podnikanie v obchode a službách 

3-ročné učebné odbory – hostinský, predavač a murár 

2-ročné učebné odbory – stavebná výroba, výroba konfekcie a praktická žena. 

 

Pre žiakov so zdravotným postihnutím sa tu nachádza Spojená škola Giraltovce. V rámci nej 

sa realizuje výučba v Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole a v súčasnosti ju 

navštevuje 67 žiakov. 

 

Vysoké školy 

Vysoké školy sa na území MAS Topoľa nenachádzajú. Najbližšia univerzita je Prešovská 

univerzita v Prešove. 
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Sociálne zariadenia 

Sociálne služby občanom poskytujú: Domov sociálnych služieb, vývarovňa, azylové 

centrum,komunitné centrum a denný stacionár v Giraltovciach. Denný stacionár funguje aj 

v obci Marhaň. Komunitné centrum pre rómsku komunitu v Giraltovciach , kluby dôchodcov 

v Giraltovciach, Kukovej, Kračúnovciach, Marhani, Lascove a Brezove, ktorých činnosť 

organizuje Jednota dôchodcov Slovenska. 

 

Zdravotnícke zariadenia 

Zdravotnícke zariadenia sa nachádzajú v meste Giraltovce v budove polikliniky a časť 

ambulancií je aj v budove lekárne Damila. V rámci územia MAS Topoľa sa v obci Okrúhle 

nachádza stomatologická ambulancia. 

 

Materiálne zdroje  

Domový a bytový fond 

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 tvorilo územie MAS Topoľa  3 249 

hospodáriacich domácností. Obývaných bytov bolo spolu 3006, obývaných bytov v rodinných 

domoch 2 263 a domov bolo spolu 2 373. 

 

Tabuľka č. 13: Domový a bytový fond územia MAS Topoľa 

 

Hospodáriace 

domácnosti 

Obývané 

Byty  

Domy Spolu V rodinných domoch 

 

3249 

 

3006 

 

2263 

 

2373 

Zdroj: www.statistics.sk 

 

Vybavenosť domácností 

Územie MAS Topoľa je vybavené všetkými inžinierskymi sieťami. 57,03 % domácností je 

plynofikovaných. V troch obciach nie je napojenie na plyn. Ide o obce Okrúhle, Valkovce 

a Štefurov. Dôvodom bola nezaujímavosť územia pre plynárov a nízky záujem zo strany 

občanov. V daných obciach vykurujú elektrinou alebo tuhým palivom. 86,29 % domácností je 

napojených na vodovod. Obecný vodovod je v obciach Dukovce, Kobylnice, Kuková, 

Valkovce, Železník, Želmanovce a v meste Giraltovce. 35,13 % domácností 

http://www.statistics.sk/
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má kanalizačnúprípojku. Kanalizácia je vybudovaná v meste Giraltovce a v obciach 

Kračúnovce a Lužany pri Topli. 54,76 % domácností je vybavených domácou ČOV alebo 

septikom. 90,4 % domácností je vybavených splachovacím záchodom a 93,32 % domácností 

kúpeľňou. Vybavenosť územia technickou infraštruktúrou uvádza Tabuľka č.12. 

 

Tabuľka č. 14: Vybavenosť technickou infraštruktúrou 

infraštruktúra obec 

cestná sieť v km 121,237 

cesty 1. kategórie 34,171 

cesty 2. kategórie 25,58 

ostatné  60,286 

železničná sieť v km 0 

plyn v m 59 816 

kanalizácia v m 20 455 

ČOV 5 

vodovod v m 42 682 

vodný zdroj vlastné studne, verejný vodovod, záchyt 

prameňa 

zber TKO  

- klasický 17 

- separovaný 21 

domové ČOV 50 

spôsob vykurovania plyn, elektrina, tuhé palivo 

vedenie elektrickej energie  

- vzdušné 17x áno 

- káblové 10 x áno 

železničná stanica - 

vlakové spoje - 

železničná zastávka - 

autobusová stanica 1 

autobusové spojenie vo všetkých obciach 

- z toho expresné 2 x  

telefónny rozvod 21 x áno 

rozhlas 21 x áno 



 

42 

 

káblová TV 2 x áno 

regionálne trasy TI 21 x áno 

medzinárodné trasy TI 4 x áno 

Zdroj: obecné úrady 

 

Kultúrne a historické zdroje 

 

V 20 – tich obciach územia sú kultúrne domy, ktoré slúžia na spoločenské posedenia, zábavu 

i kultúru obyvateľov. K dispozícii je aj 11 knižníc. Pamätná izba sa nachádza v obci Okrúhle. 

Ide o izbu Michala Bosáka, ktorú otvorili v decembri 1999 pri príležitosti 130. výročia 

narodenia M. Bosáka v budove ZŠ Okrúhle. V obciach Kračúnovce, Kuková a v meste 

Giraltovce fungujú kluby dôchodcov, ktoré slúžia na stretávanie sa dôchodcov a na 

spríjemnenie si voľných chvíľ. Kluby mládeže sú v obciach Dukovce a Železník. Kostoly sa 

nachádzajú vo všetkých obciach, okrem Dukoviec, Mičakoviec a Lužian pri Topli. 

V mikroregióne Topoľa je päť kaštieľov –v obciach Kalnište, Kuková, Marhaň, Želmanovce 

a v meste Giraltovce. Kaplnky sa nachádzajú v piatich obciach (Brezov, Fijaš, Kalnište, 

Kračúnovce, Kuková) a v meste Giraltovce. Božie muky sú v obci Brezov. Mikroregión 

Topoľa má 12 farských úradov. Tri farské úrady sú v meste Giraltovce; ostatné sú v obciach 

Brezov, Fijaš, Kračúnovce, Kuková, Marhaň, Okrúhle, Soboš, Štefurov a Želmanovce. Jedno 

kino sa nachádza v obci Kračúnovce, ktoré premieta v 5D kvalite. Najviac sôch je v meste 

Giraltovce. Ide o plastiku ležiaceho leva z 1. svetovej vojny, kamenný pylón venovaný 

obetiam 1. svetovej vojny, sochu matky s dieťaťom, bustu J. Goldbergera a sochu Adama 

Hlovíka. Jedna socha sa nachádza aj v obci Kračúnovce (socha Jána Pavla II.) a v obci Lúčka 

je socha Nanebovzatia Panny Márie – patrónky obce, ktorá je sakrálnou kultúrnou pamiatkou. 

V meste Giraltovce sa nachádza Park Mieru a v ostatných obciach sú menšie oddychové zóny. 

Klasicistická kúria (jediná v území) sa nachádza v obci Kračúnovce a pochádza z 19. storočia. 

Chránené územia sú v katastri mesta Giraltovce a v obci Radoma. Chránené stromy v meste 

Giraltovce a v obci Kuková. Archeologické nálezisko bolo v obci Lužany pri Topli. Ide o 

nálezisko pokladu strieborných mincí (1959), ktoré sa nachádzajú v expozícii Bratislavského 

hradu. Pamätným miestom v Giraltovciach je Židovský cintorín, založený okolo roku 1800. 

Ďalšie pamätné miesto je v obci Okrúhle, sú to vojnové zákopy z 1. svetovej vojny a v obci 

Kobylnice je to pamätník partizánskej skupine Čapajev, slávnostne odhalený 23.8.2014 pri 

príležitosti 70. výročia SNP a vzniku partizánskej skupiny Čapajev. Významné hroby sú 
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v piatich obciach. V obci Kalnište je kamenný pomník, ktorý má nad oválnym nápisom 

plastický erb rodiny Kálnássy. Posledným pochovaným bol Ján (1754 – 1839). Jeho náhrobok 

sa zachoval dodnes a patrí k registrovaným národným historickým pamiatkam. 

V Giraltovciach sa nachádza hrob Adama Hlovíka (kňaz a národný buditeľ), vo Fijaši 

vojnový hrob, v ktorom je pochovaný rakúsko-uhorský vojak z 1. svetovej vojny, v obci 

Lúčka je pomník neznámemu maďarskému vojakovi z 2. svetovej vojny a v obci Marhaň 

hrobka príslušníkov rodu Dessewfi. Zvonice sú v piatich obciach – Dukovce, Kalnište, 

Lužany pri Topli, Mičakovce a Železník. 

 

Na území MAS Topoľa vykonáva záujmovú činnosť aj niekoľko spoločenských organizácií 

a záujmových spolkov, ktoré obohacujú kultúrny, športový a spoločenský život našich 

obyvateľov. 

 

Tabuľka č. 15: Spoločenské organizácie a záujmové spolky 

Dychovka Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Kračúnovce 1 12 cirkevné a obecné akcie 

Chrámové 

zbory 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Kračúnovce 1 8 akcie počas bohoslužieb 

Kuková 1 25 vystúpenia na cirkevných podujatiach doma i v zahraničí 

Marhaň 1 15 služby pri bohoslužbách 

Železník 1 16 spevokol 

Futbalový 

klub 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Kračúnovce 1 70 športová činnosť 

Kuková 1 35 športová činnosť 

Giraltovce 1 303 Hlavná činnosť je tréningový proces a zápasy, súťaže 

v prešovskom a košickom VÚC 

MFK Slovan Giraltovce je rozdelený na: 
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žiaci – 60 aktívne 

dorast – 40 aktívne 

dospelí – 20 aktívne 

hráči – 183 na hosťovaní 

Stolný tenis Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Mičakovce 1 5 obecné akcie 

Radoma 1 6 turnaje a súťaže 

TJ Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Kalnište 1 55 športová činnosť 

Lúčka 1 70 Telovýchovná jednota Topľan, príspevková organizácia 

obce, športová činnosť 

Marhaň 1 58 súťažné futbalové zápasy a  

stolnotenisové turnaje  

Radoma 1 20 futbal, turnaje a súťaže 

Poľovnícke 

združenia 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Giraltovce 5 111 1. PZ Lazy Kobylnice 

 Počet členov 31 

Lovný revír  1498 ha 

2. PZ SKALKA Železník 

Počet členov 27 

Lovný revír 1749 ha 

3. PZ Vtáčnik Giraltovce 

Počet členov 22 

Lovný revír  1112 ha 

4. PZ Topľa Valkovce 

Počet členov 13 

Lovný revír 1560 ha 

5. PZ Topoľa Kuková 
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Počet členov 18 

Lovný revír 1664 ha 

Zabezpečovanie úžitkovosti zvery a spracovanie 

plánu chovu a lovu  a ich realizáciu 

Marhaň 1 11 PZ Dujava – plánovanie a starostlivosť o zver, lov 

Matovce 1  starostlivosť o revír, zver 

Mičakovce 1 31 ochrana a lov zveri 

Radoma 1 26 poľovanie a starostlivosť o revír 

Soboš 1 20 PZ ochrana a lov zveri 

Železník 1 15 PZ Skalka Železník 

Kluby mládeže Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Dukovce 1 30 športové súťaže 

Železník 1 25 Záujmová činnosť 

Jednota 

dôchodcov 

Slovenska 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Brezov 1 10 spoločenské akcie 

Giraltovce 1 101 starostlivosť o seniorov v rámci kultúrneho, zdravotného 

a aktívneho využitia voľného času. V pôsobnosti 

dôchodcov je i spevácka skupina Topľanky, ktorá 

vystupuje na rôznych podujatiach 

Kalnište 1 30 kultúrno-spoločenské stretnutia 

Marhaň 1 25 spoločenské akcie 

Základná 

organizácia 

Slovenského 

zväzu ťažko 

postihnutých 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Giraltovce 1 101 táto organizácia sa zlúčila s Jednotou dôchodcov 
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Slovenska. Členovia JDS sú zároveň členmi ZOSZP 

Kuková 1 45 podporovanie aktivít občanov so zdravotným postihnutím 

Slovenský zväz 

chovateľov 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Giraltovce 1 28 podporovanie mládeže ku vzťahu a chovu drobných 

domácich zvierat 

Mičakovce 1 4 chov zajacov, oviec, kôz, holubov, vietnamských svíň a 

diviakov 

Dobrovoľný 

hasičský zbor 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Dukovce 1 50 požiarne súťaže, ochrana majetku 

Giraltovce 1 104 hlavnou činnosťou je chrániť život, zdravie a majetok 

obyvateľov mesta, účasť na hasičských súťažiach 

s výborným umiestnením 

Kalnište 1 35 športová a záchranná činnosť 

Kračúnovce 1 15 chrániť život, zdravie a majetok obyvateľov, účasť na 

súťažiach DHZ 

Kuková 1 55 športová a záchranná činnosť, účasť na súťažiach 

Lúčka 1 75 športová a záchranná činnosť 

Lužany pri 

Topli 

1 35 záchranná činnosť a účasť na súťažiach DHZ 

Marhaň 1 10 chrániť život, zdravie a majetok obyvateľov 

Radoma 1 40 hasičské súťaže 

Soboš 1 5 ochrana majetku 

Železník 1 33 ochrana majetku a požiarne súťaže 

Miestny odbor 

Matice 

Slovenskej 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Lascov 1 20 šírenie folklórnych tradícií 
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Marhaň 1 15 kultúrno osvetová činnosť 

Železník 1 7 kultúrno osvetová činnosť 

Občianske 

združenia 

Počet Počet 

členov 

Popis činnosti, aktivity 

Giraltovce 3 233 1. Združenie rodičov pri gymnáziu v Giraltovciach – 

podpora činnosti školy (200 členov) 

2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

n.p.o. pravdivé vysvetľovanie histórie boja za 

národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu. 

Organizuje pietne a spomienkové akcie (32 

členov) 

3. Vidiek n.o. sa podieľa na regionálnom rozvoji, 

vzdelávacích aktivitách, spracovávanie projektov 

pre samosprávy a podnikateľov 

Lužany pri 

Topli 

1 15 podpora športu – jazdecký a stolný tenis 

Mičakovce 2 5 Spolok včelárov (3 členovia) 

Slovenský rybársky zväz (2 členovia) 

Okrúhle 2 3 Združenie Radomsko- makovického mikroregiónu 

Umelecký klub Okruhľan – folklórny súbor 

Štefurov 1 30 1x ročne posedenie 

Zdroj: obecné úrady 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam voľných budov 

Obec Voľná 

budova 

Majiteľ Súčasná 

hodnota  

v € 

Stav, v akom sa 

nachádza 

Záujem/nezáujem 

majiteľa využiť 

budov a načo 

Dukovce bývalá 

predajňa 

potravín 

obec 

Dukovce 

5 000 dobrý záujem využiť pre 

DHZ 

Giraltovce bývalý areál 

na 

uskladňovanie 

obilia 

Ing. Sušina 

Milan 

450 000 v súčasnosti sa časť 

používa na 

parkovanie TIR.  

majiteľ plánuje 

priestory odpredať 

 stará budova 

MNV 

mesto 

Giraltovce 

10 784,5 objekt pripravený 

na rekonštrukciu. 

mesto plánuje zriadiť 

priestory mestského 
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Vypracovaná 

projektová 

dokumentácia so 

stavebným 

povolením 

úradu 

 stará budova 

knižnice 

mesto 

Giraltovce 

10 993,36 je potrebné 

vybudovať 

prístupovú cestu 

objekt ponúknutý na 

odpredaj 

 stolárska 

dielňa 

Ing. Jozef 

Kočík 

40 000  havarijný stav zariadenie na voľno-

časové aktivity a 

ubytovanie 

 kožiarske 

závody 

Jozef 

Korba 

a Darina 

Korbová 

2 000 000 časť budovy je 

zrekonštruovaná 

potrebná 

rekonštrukcia podľa 

potreby výroby 

Kuková zemiansky 

kaštieľ 

Ing. 

Vereščák 

Ľubomír 

100 000 potreba údržby Objekt je evidovaný 

ako Kultúrna 

pamiatka. Na objekte 

bola vymenená ½ 

strechy. Potreba 

ukončiť 

rekonštrukciu 

strechy, vymeniť 

okná. V interiéroch 

urobiť kúrenie, 

podlahy, maľby a 

nátery. Majiteľ po 

prípadnej 

rekonštrukcii plánuje 

budovu využívať pre 

záujmové krúžky, 

spolky, umiestnenie 

prípadných 

historických 

artefaktov 

Lúčka Relax – Obec 15 000 havarijný stav využiť ako športovo 
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športový areál Lúčka oddychové centrum 

Lužany 

pri Topli 

bývalá 

predajňa 

rozličného 

tovaru 

Stanislav 

Šimko 

15 000 nachádza sa v nej 

miestnosť predajne, 

malý bar a skladové 

priestory. 

Miestnosti sú 

k okamžitému 

využitiu. Potrebuje 

vonkajšiu opravu 

fasády a strechy 

zatiaľ by ju mal 

záujem prenajať na 

obchodné využitie 

Mičakovce suterén 

budovy OcÚ 

obec 

Mičakovce 

nepredajné dobrý záujem o prenájom 

na podnikanie 

Soboš bývalá ZŠ obec Soboš 7 165,88 chátrajúca budova využiť  na dom 

smútku, archív, 

knižnicu, klub 

mladých 

Štefurov bývalé 

družstvo 

Vasičko 

Peter 

60 000 hospodárske 

budovy 

zatiaľ bez zámeru 

Železník budova ZŠ obec 

Železník 

230 000 potreba 

rekonštrukcie 

bytová výstavba 

rekonštrukciou 

 starý kultúrny 

dom 

obec 

Železník 

85 000 potreba 

rekonštrukcie 

prevádzky na 

podnikanie 

 kancelárske 

priestory 

v novom 

kultúrnom 

dome 

obec 

Železník 

45 000 zrekonštruované využiť ako priestory 

na podnikanie 

Zdroj: obecné úrady 

 

3.2 SWOT analýza 

 

Analýza SWOT je základný nástroj strategického plánovania. Hodnotí silné a slabé stránky, 

príležitosti a ohrozenia  územia MAS Topoľa. Analýza SWOT nám odpovie kde sa teraz 

nachádzame, čiže vytvára východiskovú situáciu pred formovaním stratégie. SWOT analýzu 
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ovplyvňujú najmä vnútorné  faktory ( silné a slabé stránky) a vonkajšie faktory ( príležitosti 

a ohrozenia ). 

 

Oblasť: Technická infraštruktúra, doprava,  komunikácie a bezpečnosť 

Vízia:  Želáme si, aby v roku 2025 boli všetky obce napojené na verejný vodovod 

a odkanalizované do ČOV,  po obecných komunikáciách a chodníkoch sme jazdili a chodili 

bezpečne a spokojne. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 sedem obcí má vybudovaný verejný 

vodovod, tri obce majú verejnú 

kanalizáciu a osemnásť obcí má rozvody 

plynu, 

 hlavným zdrojom pitnej vody pre 

väčšinu obcí na napojenie kde nie je 

verejný vodovod je tranzitný vodovod 

„Starina“, prechádzajúci územím MAS 

Topoľa, 

 vybudované elektrické siete s  

dostatočnou kapacitou zásobované 

elektrickou energiou, územím prechádza 

medzinárodná elektrická sieť, 

 územím Topole prechádza 

telekomunikačná rozvodná sieť 

optických káblov, 

 v súčasnosti je v meste Giraltovce 60 % 

bytových domov a 100 % verejných 

budov zásobených teplom z centrálnej 

kotolne,  

 vhodné podmienky a dostatok surovín 

napr.  biomasy ako alternatívnych 

zdrojov  na vykurovanie v centrálnej 

kotolni v Giraltovciach a výrobu 

energie, 

 nedobudovaná resp. chýbajúca technická 

infraštruktúra – 14 obcí voda, 18 obcí  

kanalizácia, 3 obce plyn, 

 zlý stav miestnych komunikácií, 

 chýbajúce a nevyhovujúce chodníky 

v obciach, 

 nedostatok finančných zdrojov v meste a 

obciach na údržbu technickej 

infraštruktúry na území MAS Topoľa, 

 neusporiadané majetkové a právne 

vzťahy k pozemkom v obciach, 

 neukončené pozemkové úpravy 

k riešeniu infraštruktúry v extravilánoch 

obcí, 

 nevyužité obecné budovy, 

 nevyužívanie alternatívnych zdrojov na 

vykurovanie a výrobu energie, 

 hustota dopravy na medzinárodnej ceste 

ohrozuje bezpečnosť obyvateľstva a 

kvalitu životného prostredia, 

 nevyhovujúci stav zastaraných  rozvodov 

verejného osvetlenia a obecných 

rozhlasov ako i nevyhovujúci stav 

energetických sietí, 

 chýbajú technológie na využívanie 
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 dostatok pracovného potenciálu pre  

realizáciu verejných prác na údržbe 

miestnych komunikácií, 

 dobrá geografická poloha územia 

s napojením  na medzinárodnú cestu č. 

1/73 do Poľska a do krajského mesta 

Prešov, 

 dostatočná hustota cestnej siete medzi 

obcami MR a ich napojenie na cesty I. 

triedy č. 1/73 a cestu II. triedy č. 2/556 

v smere na  Hanušovce nad Topľou 

a cesta III. triedy do Bardejova,  

 v katastroch obcí je dostatok vhodných 

lokalít na IBV, 

 čiastočne usporiadané vlastnícke vzťahy 

na pozemkoch v intravilánoch obcí, 

 spoločná úradovňa v Giraltovciach. 

 

prírodných zdrojov, 

 neaktualizovaná a chýbajúca technická 

dokumentácia na dobudovanie 

infraštruktúry, 

 nevybudovaná sieť cyklistických 

chodníkov, 

 nevybudovaná cestná komunikácia R4, 

 problematická doprava žiakov do škôl, 

 nevybudovaná a nevyhovujúca 

telekomunikačná sieť, vrátane internetu, 

 chýba železničná doprava, 

 hospodárske budovy (poľnohospodárske) 

sú v havarijnom stave, 

 nepripravené pozemky a inžinierske siete 

pre IBV v rámci intravilánov obcí, 

 chýbajúce zdroje vody pre požiarnu 

ochranu, 

 nedostatočná údržba ciest (štátnych a 

samosprávnych), 

 nedostačujúce autobusové spojenia, 

 je nutné rekonštruovať v troch obciach 

elektrické rozvody, vrátane 

elektrorozvádzačov, 

 nedostatočná osveta zo strany PZ pre 

dôchodcov,  týkajúca sa preventívnych 

opatrení ich ochrany, 

 nedostatočná údržba miestnych 

komunikácií a chodníkov, 

 nedostatočná sieť detských dopravných 

služieb, 

 na frekventovaných miestach chýbajú 

kamerové systémy. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 využívanie ľudských zdrojov obce 

v rámci verejných prác pri budovaní 

 nedostatočný záujem občanov 

a nepriaznivá ekonomická situácia 
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a údržbe infraštruktúry v rámci obecných 

a verejno – prospešných prác 

a využívaním aktuálnych výziev 

MPSVaR, 

 aktualizovať existujúcu technickú 

dokumentáciu a zabezpečiť nové 

technické dokumentácie na skvalitnenie 

a rozšírenie infraštruktúry, 

 využitie významnej geografickej polohy 

územia z hľadiska prechádzajúcich 

dopravných koridorov, 

 možnosti získania a využívania štátnych 

podpôr, štrukturálnych a iných 

investičných fondov EÚ  na 

kompletizáciu infraštruktúry 

a zatepľovanie bytových domov a iných 

verejných objektov, 

 kvalitnými investičnými zámermi 

presvedčiť VÚC o riešení  otázok 

technickej infraštruktúry, najmä dopravy 

a rekonštrukcie komunikácií vo 

vlastníctve VÚC, 

 rekonštrukcia verejných osvetlení, 

 rozšírenie telekomunikačných služieb 

v rámci konkurencie, 

 uplatňovanie riadenia mikroregiónu 

metódou LEADER a komunitného 

rozvoja, 

 využiť podporu štátu na zatepľovanie 

bytov, bytových domov a verejných 

budov, 

 podpora štátu na zriaďovanie 

alternatívnych zdrojov energie. 

 

v niektorých obciach o výstavbu 

vodovodných a plynových rozvodov, 

 nedostatočný záujem štátu o 

kompletizáciu technickej infraštruktúry, 

 povodne a živelné pohromy, 

 zhoršujúci sa stav obecných stavieb, 

komunikácií a chodníkov pre peších, 

 nevýhodné podmienky čerpania 

úverových zdrojov a nepriaznivé 

hospodárske výsledky v niektorých 

obciach s dopadom na uzatvorenie 

výhodných úverových zdrojov. 

 nedostatok finančných zdrojov štátu na 

budovanie R4 
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Oblasť:  Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 

Vízia:  Veríme, že po roku 2025 bude na území MAS Topoľa vytvorená harmonická 

a kultúrna krajina so zvýšenou ochranou prostredia, prírody a jej zdrojov. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 vybudované kanalizačné rozvody 

s napojením na ČOV, 

 dostatočná legislatíva pre nakladanie 

s KO a DSO, 

 zabezpečený pravidelný odvoz TKO z 

obcí, 

 zavedená separácia odpadu 

v Giraltovciach a odvoz separovaného 

odpadu zo všetkých obcí,  

 fungujúci zberný dvor i keď len 

s obmedzenou kapacitou, 

 existencia udržiavaných parkov v meste 

a v obciach evidovanými 

nezamestnanými, 

 existencia biotopov v povodí Tople 

a Radomky, 

 čiastočne vybudované hrádze a 

zregulované vodné toky, 

 plynofikácia  osemnástich obcí územia 

MAS Topoľa, 

 dostatok štrkov a pieskov, 

 kvalitný vodný potenciál, fungujúci 

rybník v Marhani, 

 technológia na čiastočné spracovanie 

separovaného zberu a surovín pre 

kompostovanie, 

 vhodné podmienky na výstavbu 

veterných elektrární, 

 rekonštrukcia Parku mieru 

v Giraltovciach ( oddychová zóna ) 

 zlý stav kanalizačnej siete vo  väčšine 

obcí, 

 nedostatočný rozsah separovaného zberu 

– slabá motivácia obyvateľov 

 neadresná legislatíva pre likvidáciu 

odpadov, 

 nedostatočná kapacita zberného dvora, 

potreba obnovy vozového parku 

a technológie najmä separovanej linky, 

 zriadiť malé zberné dvory aspoň 

v štyroch obciach, 

 nízke ekologické povedomie občanov na 

území MAS Topoľa, 

 existujúce parky a oddychové zóny sú 

slabo vybavené prvkami drobnej 

architektúry, 

 nedostatok obecnej zelene a necitlivý 

prístup obyvateľov najmä k drevinám pri 

obytných domoch, 

 nízka miera vynútiteľnosti práva 

v oblasti ŽP, 

 nevybudované kompostoviská, chýba 

technológia na spracovanie drevín 

a odpadov zo záhrad a verejných plôch,  

najmä v obciach, 

 chátrajúce nevyužité hnojiská po 

bývalých družstvách, 

 chýbajúca propagácia biotopov, 

 nedostatočná a neúplná regulácia 

vodných tokov a znečistené koryto rieky 
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 podľa ŠÚDŠ je región súčasťou územia 

s najkvalitnejšími podmienkami na život. 

 

Topľa, 

 čierne skládky, 

 vysoká hlučnosť a prašnosť prostredia pri 

medzinárodnej ceste do Poľska, 

 absencia využívania alternatívnych 

zdrojov energie, 

 neupravené lesné pramene, neoznačené 

a neupravené turistické chodníky 

a absencia oddychových zón. 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 aplikácia možností spracovávania 

odpadu a jeho  využívanie  obcami , 

 zriadenie a vybavenie aspoň piatich 

kompostovísk na území Topole, 

 modernizácia a rozšírenie zberného 

dvora v Giraltovciach vrátane triediacej 

linky a obnova vozového parku, 

 schválenie projektu pre budovanie 

centrálneho kompostoviska 

v Giraltovciach, 

 odstraňovanie zdrojov znečisťovania 

povrchových a podzemných vôd, 

 plošná osvetová činnosť v rámci SR 

a zvýšiť právne vedomie obyvateľov 

regiónu, 

 rozvoj ekologického poľnohospodárstva, 

 prísne ukladanie sankcií 

znečisťovateľom životného prostredia 

úradmi, 

 možnosť získavania finančných 

prostriedkov z fondov EÚ a Ministerstva 

životného prostredia a účelových dotácii 

na likvidáciu čiernych skládok, 

 potreba rozšírenia separovaného zberu 

 neudržiavanie poľnohospodárskych 

plôch, 

 zhoršujúci sa stav ŽP v dôsledku 

nadmernej hospodárskej činnosti s 

necitlivým zásahom do pôdnych fondov, 

 radikálne zmeny v životnom prostredí, 

extrémne výkyvy počasia, otepľovanie,  

 nedostatočný tlak štátnych orgánov na 

zhoršovanie sa stavu ŽP, pôvodnú 

krajinu a jej urbanizáciu, 

 zhoršenie zdravotného stavu 

obyvateľstva, 

 kalamity, prírodné katastrofy, 

 slabá disciplína pri nakladaní s odpadmi, 

 nedostatočné riešenie existencie čiernych 

skládok, 

 mäkká legislatíva ochrany životného 

prostredia. 
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o ďalšie komodity. 

 

Oblasť:  HOSPODÁRSTVO - Ekonomická aktivita, podnikanie, využívanie prírodných 

zdrojov a vedecko-technický rozvoj. 

Vízia:  Veríme, že dôslednými ekonomickými aktivitami na území MAS TOPOĽA 

využijeme  prírodné zdroje územia a poľnohospodárske produkty z územia sa budú ponúkať 

obyvateľom a návštevníkom v rámci služieb vo vidieckom CR. Vo všetkých činnostiach sa 

využijú vedecko-technické trendy. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 výhodná  geografická poloha územia 

s napojením  cestu I. triedy 1/73 do 

Poľska a cestu I. triedy do krajského 

mesta Prešov, do okresných miest 

Bardejov, Svidník a Vranov nad Topľou, 

 dostatočná hustota cestnej siete medzi 

obcami MR a ich napojenie na cesty 

I.,II., a III. triedy s napojením na okresné 

mestá a priemyselné centrá, 

 výrobný podnik RIKOSTAV 

CONTAINER, s. r. o., - výroba obytných 

buniek, 

 drevovýroba s dlhoročnou tradíciou, 

firma LIGE, s. r. o., Kuková, LEGNO 

TRADE, s. r. o., HAMEX s. r. o., 

Giraltovce, 

 spracovateľské podniky, firma KOMAS, 

s. r. o. Giraltovce, výroba zvrškov obuvi, 

 LUDUS, s. r. o., Giraltovce, výroba 

a predaj osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, 

 SK SIMIX, s. r. o., Giraltovce, 

ubytovacie a stravovacie služby, 

 JAMI – SK, s. r. o., Giraltovce, 

 nevyužité budovy bývalých Kožiarskych 

závodov a poľnohospodárskych 

objektov, 

 nerozvinutý pracovný trh a vysoká miera 

nezamestnanosti a nízke priemerné 

mzdy, 

 nezáujem mladých ľudí o podnikanie 

najmä v poľnohospodárstve, 

 nevyhovujúca štruktúra a kvalita služieb, 

 nízka kapacita a úroveň ubytovacích 

zariadení, 

 zlý technický stav budov, kaštieľov, 

 chýbajúce nákupné centrá na území 

MAS Topoľa, 

 absencia prevádzky na spracovanie 

ovčieho a kravského mlieka, 

 nefunkčné prevádzky na výrobu nápojov, 

 chýbajúca prevádzka práčovne pre 

územie, 

 nedostatočná sieť drobných služieb na 

území, 

 nevyužívanie ovocných sadov v obciach,  

 takmer žiadne zhodnocovanie drevnej 

hmoty, najmä jej odpadu a slamy, 
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ubytovacie a stravovacie služby, 

 stavebné firmy zamerané na výstavbu 

privátnych domov a jednoduchých 

stavieb, 

 potravinárske podniky, firma ORMIX, s. 

r. o., pekáreň,  

 Mestský podnik služieb Giraltovce, s. r. 

o, komunálne služby, 

 rozšírená poľnohospodárska výroba 

zastúpená:  

- Agroslužby VK Giraltovce spol. s. r.o., chov 

hovädzieho dobytka, 

- Agro VP , s. r.o., Giraltovce,  chov hovädzieho 

dobytka,  

- Strojpol, s. r. o., Kuková, chov hovädzieho 

dobytka, 

- Podielnické poľnohospodárske družstvo 

Brezov, teľacie mäso, hov. dobytok a ovčie 

mäso, 

- Poľnohospodárske družstvo Lascov, teľacie 

a hov. mäso, mlieko,  

- ORAGROV, s. r. o., Oravské Veselé, teľacie 

a hov. mäso, 

- hydinárska farma Marhaň - Valerián Mihňák, 

predaj hydiny a  vajec, 

- 15  samostatne hospodáriacich roľníkov, 

 fungujúce ovčiarstvo - dobré podmienky 

pre chov oviec a kôz, 

 dva bitúnky na spracovanie živočíšnej 

produkcie, 

 existencia dvoch páleníc a konzervárne,  

 11 aktívnych poľovníckych spolkov a 

20 pozemkových spoločenstiev 

a urbariátov, MO SRZ Giraltovce (350 

členov), 

 veľký podiel obyvateľov v produktívnom 

veku odchádzajúcich za prácou, 

 chýbajúce dopravné napojenie R-4, 

 absencia priemyselného parku, 

 farmársky dvor, resp. predaj z dvora 

vhodných produktov z regiónu, 

 absencia spolupráce medzi 

samosprávami a podnikateľmi, ako 

i medzi podnikateľmi, 

 zlá kvalifikačná štruktúra pracovného 

potenciálu na území Topoľa, 

 nedostatočné využívanie prírodných 

zdrojov, 

 absencia vidieckeho turizmu, 

u potencionálnych poskytovateľov 

služieb - chýbajú teoretické a praktické 

znalosti z tejto oblasti, 

 nevytvorené adekvátne podmienky pre 

malé a stredné podnikanie, najmä 

v poľnohospodárskej oblasti, 

 chýba užšia spolupráca samosprávy 

a podnikateľského sektoru, 

 usporiadaním vhodných lokalít pripraviť 

územia pre potencionálnych 

podnikateľov, 

 nevyužité rybníky v Giraltovciach.  

 



 

57 

 

 rybník v obci Marhaň,  

 drobní remeselníci s tradičnou výrobou 

(prútikárstvo, tkáčstvo), 

 dostatočné množstvo biomasy na území 

MAS Topoľa, 

 rozvíjajúce sa služby zhodnocovania 

biomasy, 

 dostatok kvalifikovanej voľnej pracovnej 

sily najmä pre kožiarsku výrobu, 

 blízkosť miest s rozvinutou priemyselnou 

výrobou, 

 dostupnosť finančných služieb, 

 zvyšujúci sa podiel podnikateľov, 

 fungujúce poľovnícke spolky a urbariáty, 

 dostatok vodných zdrojov, 

 existencia zdrojov štrkov a pieskov, 

 čiastočne dobrá sieť maloobchodných 

predajní a služieb, 

 príprava odborných kádrov – Súkromná 

stredná odborná škola podnikania 

Giraltovce. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 pozitívne legislatívne zmeny 

v podnikateľskej oblasti, 

 využitie výhodnej geografickej polohy 

územia, 

 vytváranie podmienok na rozvoj 

hospodárskych aktivít i využívaním 

vhodných projektov MPSVaR, najmä 

v malom podnikaní a službách, 

 kooperácia organizácií v rámci regiónu 

a euroregiónu, 

 dostatok zdrojov EÚ na zlepšovanie 

riešenia nezamestnanosti, 

 podpora predaja z dvora a organizovanie 

 globálne negatívne klimatické zmeny, 

 prírodné katastrofy a kalamity, 

 deštruktívny vplyv podnikateľských 

lobistických skupín, 

 nezáujem mladých ľudí 

o poľnohospodárstvo a práce v lesoch, 

 neochota obyvateľov realizovať aj keď 

podporované  podnikateľské aktivity, 

 nízky rozdiel v príjmoch medzi 

nezamestnaným a zamestnancom 

s minimálnou mzdou, 

 ubúdanie poľnohospodárskej pôdy 

drevnými úletmi a jej neobrábaním, 
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regionálnych trhov, 

 vytváranie pracovných miest vhodných 

pre marginalizované skupiny, 

 využitie programu vlády na podporu 

zaostalých regiónov, 

 využívanie vhodných podmienok na 

znižovanie energetickej náročnosti 

bytového fondu a verejných budov pre 

stavebné firmy, 

 rozvoj environmentálnych technológii 

zameraných na spracovanie 

separovaného odpadu a ďalších komodít, 

 využitie odborných kapacít a priestorov 

Súkromnej strednej školy odbornej školy 

v Giraltovciach. 

 pomalá výstavba, modernizácia 

a rekonštrukcia technickej infraštruktúry, 

 administratívna náročnosť získavania 

nenávratných príspevkov zo štátnych 

dotácií fondov EU, 

 nedostatok investícii a nezáujem 

investorov o územie. 

 

 

 

Oblasť: Cestovný ruch a propagácia 

Vízia: V území MAS Topoľa je rozvinutý cestovný ruch vo vidieckom prostredí. Podnikatelia 

a hostitelia poskytujú štandardné služby, návštevníci odchádzajú  spokojní a plní zážitkov 

s čarom poznania slovensko-rusínskeho teritória. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 existujúca spolupráca s Poľskými 

regiónmi, družobnými obcami 

a mestami, 

 dobrá geografická poloha územia MAS 

Topoľa s možnosťou výhodného 

spojenia s významnými  turistickými 

centrami, mestami a významnými 

pamätihodnosťami zapísanými 

v UNESCO, 

 blízkosť vodnej nádrže Domaša 

dopravnými prostriedkami i pešo, 

 existencia turistických chodníkov, 

 nedostatočná  propagácia a chýbajúce 

propagačné materiály územia MAS 

Topoľa, 

 nespracovaná stratégia CR a Strtégia 

rozvoja cykloturistiky v okrese Svidník, 

 nevybudovaná rýchlostná komunikácia 

R4, 

 nedobudované turistické chodníky, 

 pasívna spolupráca so susediacimi 

regiónmi a regiónmi najmä z ČR, 

Maďarska a Ukrajiny, 

 nedostatočne využité prírodné 
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 rekonštruované ubytovacie zariadenia, 

hotely  s nadštandardnými službami, 

motoresty  s podávaním tradičných 

jedál, 

 uchované sú tradičné remeslá (tkáčstvo, 

košikárstvo, rezbárstvo), 

 vhodné prírodné a lokalizačné 

podmienky časti obcí na rozvoj najmä 

agroturistiky,  

 funguje chov rýb, poľovníctvo, 

 existencia turistických atrakcií priamo 

v regióne, 

 potenciál pre budovanie cyklotrás, 

 vytvorené webové stránky obcí a mesta, 

 vydávaný mesačník „Spravodajca 

Giraltoviec“, 

 na území MAS Topoľa sa chovajú kone, 

prevádza sa jazdecký výcvik, 

hipoterapia, 

 usporadúvajú sa tradičné parkúrové 

preteky, 

 historické pamiatky a zvláštnosti 

v oblasti flóry, 

 zachovalé folklórne tradície, 

 tradícia festivalov, 

 výučba študijných odborov súvisiacich s 

cestovným ruchom, 

 zrekonštruovaný amfiteáter 

v Giraltovciach, 

 vybudované multifunkčné ihriská 

v niektorých obciach, 

 športové centrum s cyklotrasou 

v Giraltovciach. 

podmienky a vytvorené podmienky pre 

vidiecky CR, 

 nedostatočné vhodné ubytovacie 

kapacity pre rozvoj agroturistiky, 

 nedostatočne využitý potenciál pre 

rozvoj foriem CR ( kultúrny, poznávací 

a pod.), 

 nevyužitý potenciál poľnohospodárskej 

krajiny k vzťahu agroturistiky, 

 veľa neobývaných rodinných domov bez 

úprav na rekreačné účely, 

 na území MAS Topoľa neexistuje 

prírodné resp. kryté kúpalisko, 

 chýbajú turistické informačné centrá 

s funkciou informačnou, koordinačnou, 

propagačnou a predajňa  vhodných 

a zaujímavých pobytov, 

 neexistujú služby v rybolove a 

poľovníctve, 

 neexistuje „tradičné gastronomické 

zariadenie s regionálnymi špecialitami“, 

 neexistuje lyžiarske stredisko, zimný 

štadión, klziská a cyklotrasa s náučným 

chodníkom ako i možnosťou napojenia 

sa na turistické centrá, 

 u obyvateľov chýbajú teoretické 

vedomosti a praktické znalosti 

o službách v CR, 

 zlý stav kultúrnych objektov, 

 nevyužité príležitosti na organizovanie 

rôznych druhov osláv, ktoré 

sprostredkúva Súkromná stredná odborná  

škola. 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
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 podpora malých a stredných 

podnikateľov v CR zo strany štátu, 

 spolupráca s informačnými centrami, 

 regionálne a nadregionálne sieťovanie 

samospráv, 

 masívna podpora cestovného ruchu zo 

strany štátu a Centra podpory 

regionálneho rozvoja okresu Svidník, 

 dobrá poloha územia s cieľom prepojenia 

a sieťovania s turistickými centrami 

iných regiónov, 

 dobré podmienky pre budovanie 

cyklotrás, 

 existujúca projektová dokumentácia na 

vybudovanie cyklotrasy z Giraltoviec do 

okolitých obcí ako i splav Tople, 

 pripravená kompletná dokumentácia na 

zriadenie informačného centra 

v Giraltovciach a jeho prepojenia na obce 

 zavádzanie zaujímavých produktov pre 

vidiecky turizmus, 

 zvýšenou iniciatívou spoločenských, 

kultúrnych a športových organizácii 

využiť optimálne podmienky na 

organizovanie rôznych podujatí 

v rekonštruovanom Parku mieru 

v Giraltovciach i na nadnárodnej úrovni, 

 využívanie projektov EÚ v rámci 

Cezhraničnej spolupráce, 

 zlepšiť spoluprácu obcí a podnikateľov 

s SSOŠ v Giraltovciach, 

 možnosť využívania služieb SSOŠ. 

 

 nezáujem obyvateľov o služby vo 

vidieckom turizme ako dopad na jeho 

zaostalosť z minulosti, 

 klimatické riziká, 

 zanedbané kultúrne pamiatky – 

nedostatok finančných zdrojov, 

 nedostatočná informovanosť o regióne na 

turistickom trhu. 

 

 

 

 



 

61 

 

Oblasť: Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

Vízia : Vyslovujeme spokojnosť, že na území MAS Topoľa, najmä v Mestskej poliklinike 

v Giraltovciach, je dostačujúca ambulantná starostlivosť, dostatok  odborných ambulancií a 

jednodňová chirurgia. Vo väčších obciach sú zriadené denné stacionáre pre seniorov.  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 zmodernizovaná poliklinika 

v Giraltovciach s rozšírením ambulancií 

pre odborných lekárov, 

 lekárska služba počas sobôt a nedieľ, 

 lekárne na území MAS Topoľa, 

 útulok pre ľudí bez prístrešia, 

 domov sociálnych služieb pre zdravotne 

a mentálne postihnutých, 

 stredisko ( spojená škola ) pre zdravotne 

postihnutých, 

 kluby dôchodcov (Giraltovce, Kuková, 

Brezov), 

 denný stacionár v Giraltovciach a v 

Marhani, 

 vývarovňa v Giraltovciach a v Kukovej, 

 služby terénnych zdravotných sestier, 

 dobre rozvinutá sieť opatrovateľskej 

služby v MR, 

 existujúce vhodné priestory pre rozvoj 

sociálnych služieb, 

 vybudované komunitné centrum  pre 

marginalizovanú skupinu 

v Giraltovciach, 

 terénni pracovníci pre rómsku komunitu 

v Giraltovciach, 

 podpora pracovných príležitostí pre 

zdravotne postihnutých. 

 chýbajúce lôžkové oddelenie pre dennú 

chirurgiu v poliklinike v Giraltovciach, 

 zatvorené lekárne v  sobotu a nedeľu, 

 chýbajúce materské centrá, 

 chýbajúce komunitné centrum  v obci 

(Lascov, Marhaň), 

 chýbajúca prepravná služba pre chorých 

a sociálne odkázaných, 

 absencia klubov dôchodcov vo viacerých 

obciach, 

 nevyužívanie zdravotníckych služieb v 

Giraltovciach zdravotne postihnutými 

občanmi z okolitých obcí, 

 nedostatočné vybavenie röntgenového 

pracoviska, 

 chýbajú poradenské centrá pre 

nezamestnaných, 

 absencia domova dôchodcov v regióne, 

 absencia služieb pre chorých a sociálne 

odkázaných občanov (absencia terénnych 

sociálnych služieb v obciach), 

 nedostatočná sieť denných stacionárov 

a komunitných centier, 

 nedostatočné zabezpečenie vyšetrení na 

odborných ambulanciách  z dôvodu 

nedostatku odborných lekárov,- 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
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 vznik a angažovanie neziskových 

organizácií v sociálnej  a zdravotníckej 

oblasti, 

 rozšírenie aktívnych opatrení na podporu 

zamestnávania v atypických formách 

počas materskej a rodičovskej 

dovolenky, 

 kooperácia v rámci regiónu 

a euroregiónu, 

 získavanie prostriedkov EÚ. 

 podpora rozvoja atypických podnikov 

vytvárajúcich podmienky pre 

zamestnávanie dlhodobo 

nezamestnaných, 

 možnosti čerpania fondov v rámci OP 

Ľudské zdroje 

 prevládanie konzumného spôsobu života, 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 zhoršovanie stavu životného prostredia, 

 zvyšujúci počet obyvateľov v seniorskej 

oblasti, rast počtu srdcovo-cievnych 

a nádorových ochorení, 

 zhoršujúca sa sociálna situácia 

a prehlbovanie chudoby u niektorých 

skupín obyvateľstva, 

 zvyšujúce sa finančné náklady na 

sociálne služby, 

 nezáujem zamestnávateľov o udržiavanie 

vytvorených pracovných miest, 

 nedoriešené preplácania výkonov 

lekárskych služieb odbornými lekármi. 

 

 

Oblasť:  Vzdelanie, kultúra a šport 

Vízia :  Docielili sme, že po roku 2025 všetky deti z územia MAS Topoľa majú rovnakú  

šancu rozvíjať svoj talent a nadanie. V  školách je zabezpečená možnosť všestranného 

vzdelávania žiakov v súlade s potrebami trhu práce. Kultúra a šport sa stala realizátorom 

voľnočasových aktivít obyvateľov a návštevníkov. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 výučba IT v školách, 

 dostatočná sieť ZŠ a SŠ 

s kvalifikovaným pedagogickým 

personálom, 

 stredné školy v regióne, Súkromná 

stredná odborná škola podnikania a 

Gymnázium, 

 výučba jazykových kurzov 

v Giraltovciach, 

 absencia atraktívnych študijných 

odborov potrebných na trhu práce, 

 absencia rekvalifikačných kurzov, 

 absencia kurzov na ukončenie vzdelania 

ZŠ, SŠ (maturita), 

 nefungujú vzdelávacie aktivity tretieho 

veku, 

 absencia detských ihrísk a verejných 

priestranstiev v obciach, 
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 existencia Základnej umeleckej školy 

v Giraltovciach a detašovaného  

pracoviska  ZUŠ Hanušovce nad Topľou 

v Kračúnovciach, 

 spojená základná škola, 

 existencia folklórnych festivalov, 

 existencia folklórnych skupín, dychovky, 

speváckych skupín, 

 zmodernizovaný amfiteáter 

v Giraltovciach, možnosť  vystupovania 

i profesionálnych súborov, 

 existujúce kultúrne domy v obciach na 

území MAS Topoľa, 

 existencia periodických aktivít v obciach 

(plesy, maškarné, bály, MDŽ, Deň detí, 

Deň matiek, posedenia s dôchodcami), 

 existencia knižníc, 

 pravidelné zastávky bibliobusu v obciach 

územia, 

 tradície v ochotníckom divadelníctve, 

 fungujúca krúžková a mimoškolská 

činnosť v rámci škôl, 

 fungujúce dobrovoľné hasičské zbory, 

 tradícia lokálnych požiarnických súťaží, 

 usporadúvajú sa športové turnaje - 

obecné, regionálne i cezhraničné 

(volejbal, futbal), 

 v  siedmych obciach sú vybudované 

viacúčelové ihriská,  

 v regióne je zaregistrovaný dostatok 

športových klubovní s rôznorodými 

aktivitami,  

 funkčné komerčné športové zariadenia, 

 osem  vybudovaných funkčných 

futbalových ihrísk,  päť telocviční. 

 absencia múzea, 

 zastaranosť knižného fondu v obecných 

knižniciach, 

 chýbajúce športové areály v obciach, 

 absencia oddychových zón, 

 absencia kín, 

 chýbajúce ochotnícke divadlo, 

 chýbajúce kluby pre mládež, 

 absencia riadených klubových činností. 
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 maximálna podpora školám vo vybavení 

IKT a jeho využívaní vo vyučovacom 

procese, 

 vytváranie podmienok pre realizáciu 

rôznych športových , rekreačných 

a oddychových zón, 

 zabezpečovanie špeciálnych pedagógov 

pre deti s poruchami správania, 

 kultúrne výmeny na regionálnej a 

nadregionálnej úrovni, 

 príprava a realizácia projektov EÚ, 

 využitie odborného potenciálu SSOŠ 

v Giraltovciach, 

 podpora kultúry, vzdelávania a športu 

podnikateľskými subjektmi a sponzormi, 

 spolupráca združenia MAS Topoľa 

s okolitými samosprávami 

a organizáciami, 

 možnosti získavania finančných 

prostriedkov z Operačného programu 

vzdelávanie, Ministerstva školstva 

a Ministerstva kultúry SR ako i rôznych 

nadácii. 

 klesajúci počet žiakov na školách, 

 deštruktívny vplyv západnej kultúry, 

závislosti, konzumné kultúry, 

 nedostatočné finančné zabezpečovanie 

a podpora talentovanej mládeže, 

 nedostatočná údržba športových 

objektov, 

 odliv mladých ľudí z obce a regiónu, 

 nárast sociálnej ohrozenosti mládeže, 

 negatívny demografický vývoj. 

 

 

3.3 Identifikácia potrieb 

 

Problémová analýza súčasného stavu a vývojových parametrov na území MAS Topoľa má za 

úlohu identifikovať a pomenovať základné prekážky rozvoja na strane jednej, ale na strane 

druhej hľadať a stanoviť východiská ich eliminácie a budúceho rozvoja. Je spracovaná podľa 

jednotlivých zistených najzávažnejších problémov a jej hlavným cieľom je to, aby sa 

analýzou problémov odhalili hlavné nedostatky súčasného stavu a stanovili sa väzby medzi 

príčinami a následkami týchto problémov. 
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Problémová analýza sa vykonávala metódou identifikácie problémov a stanovením 

relevantných kľúčových problémov 14.10.2014, ktoré sa budú riešiť v stratégii typu CLLD 

a to prostredníctvom logickej matrice. Následne bol zostavený strom problémov a jemu 

priradené príčiny a dôsledky. 

Na brainwritingovom (brainstormingovom) stretnutí dňa 09.10.2015  sa potom aktéri venovali 

návrhom riešení pre odstránenie identifikovaných problémov a dosiahnutie zlepšenia života 

obyvateľov a zabezpečenia trvalo udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja vidieckej 

oblasti. Výstupom sú nižšie stanovené problémy a priority. 

  

PROBLÉMOVÁ ANALÝZA MAS TOPOĽA 
  

Stanovené závažné problémy: 

1.)   Absencia pracovných príležitostí a vysoká miera nezamestnanosti 

2.)   Nedostatočne rozvinutá poľnohospodárska prvovýroba a systém jej 

podpory 

3.)   Nedostatočná technologická a technická infraštruktúra 

4.)   Nízka úroveň občianskej vybavenosti a chýbajúce základné služby pre 

vidieckych obyvateľov a ich bezpečnosť 

5.)   Zanedbaný stav lesného hospodárstva a životného prostredia 

  

Stanovené ďalšie dôležité problémy 

6.) Bezpečnosť 

7.) Informovanosť 

  

Problém: Absencia pracovných príležitostí a vysoká miera nezamestnanosti 

  

Priorita: Zabezpečiť nárast pracovných príležitostí pre obyvateľov územia ich aktivizáciou 

na efektívne využívanie existujúcich zdrojov pre rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby, 

nepoľnohospodárskej výroby a skvalitnenia stavu lesného hospodárstva, využívajúc 

inovatívne a technologické možnosti ako aj komparatívne výhody regiónu na rozvoj služieb 

  

Problém: Nedostatočne rozvinutá poľnohospodárska prvovýroba a systém jej podpory 
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Priorita: Podpora a reorganizácia poľnohospodárskych a lesníckych podnikov investíciami 

do hmotného majetku, podpory podnikania v nepoľnohospodárskych činnostiach, tvorba 

pracovných miest, zvyšovanie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty ako aj podpory 

živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Obnova a posilnenie ekosystémov bude mať 

dopad na ekologické poľnohospodárstvo. Vytváranie predaja vlastných výrobkov podporí 

malých podnikateľov, a tým pripraví nové pracovné miesta pre rozšírenie špeciálnej 

poľnohospodárskej produkcie.  

     

Problém: Nedostatočná technologická a technická infraštruktúra 

 

Priorita: Do roku 2023 vo všetkých mestách a obciach zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou 

s odkanalizovaním. V cestnej infraštruktúre v spolupráci s VÚC, SSC a iných Operačných 

programov zlepšiť aspoň o 20 % stav miestnych a ostatných komunikácii vrátane 

vybudovania zastávok a chodníkov.  

 

Problém: Nízka úroveň občianskej vybavenosti a chýbajúce základné služby pre vidieckych 

obyvateľov 

 

Priorita: Zvýšiť úroveň občianskej vybavenosti využitím zdrojov EÚ na rekonštrukciu 

verejných budov a ubytovacích zariadení askoordinovať marketingové aktivity pre 

zviditeľnenie regiónu. Rozšíriť doplnkové služby pre voľnočasové aktivity. 

 

Problém: Zanedbaný stav lesného hospodárstva a životného prostrediana území MAS Topoľa 

Priorita:  Zvýšiť konkurenčnú schopnosť lesného hospodárstva, rozšírením doplnkových 

služieb a finalizáciou výroby a využívaním drevného odpadu na spracovanie biomasy. V 

oblasti odpadového hospodárstva zvýšiť efektívnosť v zbere domových odpadov a v 

separovanom zbere. 

 

Problém:  Bezpečnosť 

 

Priorita:  Dobudovať potrebné cestné prepojenia medzi obcami, vrátane cyklotrás a peších 

chodníkov 
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Problém:  Informovanosť 

 

Priorita:  Zviditeľniť územie MAS Topoľa pomocou všetkých dostupných zdrojov, najmä      

                zriadením informačných centier 

 

 

4.  Strategický rámec 

 

Strategické zameranie stratégie CLLD v nadväznosti na SWOT analýzu a identifikované 

potreby vychádzajú z potrieb obyvateľov územia MAS Topoľa, o ktorých hovorili na 

spoločných stretnutiach so zástupcami obcí, predstaviteľmi súkromného sektora a lídrami, 

ktorým patrila dôležitá úloha, čím bližšie a bezprostrednejšie si pohovoriť o tom, ako si 

predstavujú zlepšenie životných podmienok a akou cestou sa uberať, aby sa ich vízia 

budúcnosti postupne napĺňala. 

Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií odborný tím z členov i nečlenov MAS 

Topoľa spracoval návrh vízie, ktorá bola zverejnená na informačných tabuliach na 

pracovných stretnutiach. Zároveň bol verejne prerokovaný i názov stratégie CLLD. 

Vyjadrenie predstavy o tom, kam by sa územie malo posunúť a ako by sa mali zmeniť životné 

podmienky v priebehu desiatich rokov, bude záležať na všetkých obyvateľoch, aby sa „Sny 

stali pre obyvateľov a návštevníkov územia MAS Topoľa skutočnosťou". V minulosti nikdy 

nemali obyvatelia toľko možností, aby tak aktívne mohli ovplyvňovať smerovanie svojho 

životného prostredia. Bude však záležať na súdržnosti aktérov, ktorí budú riadiť celý proces 

efektívne, priamočiaro a účelne s podporou finančných zdrojov EŠIF a ŠR. Želaním nás 

všetkých je, aby sa tzv. slabé stránky zo SWOT analýzy a definované problémy postupne 

menili cez vytváranie atraktívneho územia pre obyvateľov a návštevníkov daného územia. 

Rozvoj poľnohospodárstva, zakladanie fariem, zlepšovanie lesníckeho hospodárstva, vznik a 

rozvoj malých podnikov, základných i doplnkových, a najmä rozvoj vidieckeho turizmu, ako 

aj vhodných voľnočasových aktivít s kvalitne vybavenými zariadeniami bude mať pozitívny 

vplyv na riešenie najväčšieho problému územia – nezamestnanosti, kde v súčasnosti patríme 

medzi regióny s najvyšším počtom nezamestnaných. 

Celkové strategické zameranie stratégie CLLD prispieva k cieľom stratégie EU 2020, ako aj 

k cieľom PRV SR 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020. 
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4.1 Definovanie vízie a strategického cieľa 

 

Vyjadrenie predstáv o tom, ako bude územie MAS Topoľa v budúcnosti vyzerať, čím sa bude 

od iných odlišovať a ako ho budú vnímať obyvatelia a podnikatelia, sa v strategickom 

plánovaní nazýva vízia. 

 Niekedy sa hovorí, že vízie sú si podobné, a predsa iné. Je to pravda, lebo problémy v 

regiónoch sa podobajú, ale konkrétni ľudia do nich vložili svoje predstavy, a tým sa odlišujú 

od iných. 

„My obyvatelia  MAS TOPOĽA po roku 2025 žijeme v území, ktoré vďaka modernej 

poľnohospodárskej veľkovýrobe a farmárskej malovýrobe bioproduktov poskytuje podmienky 

najmä pre rozvoj agroturistiky, čo aktívne vplýva  na vznik flexibilných podmienok na 

vytváranie nových pracovných príležitosti. Rozvoj ďalších podnikateľských aktivít 

v malovýrobe a službách, ako aj neustále zlepšovanie technickej a občianskej infraštruktúry 

a podmienok pre aktivity vo voľnom čase v čistom a zdravom prostredí - to všetko sa 

podieľalo na neustálom ekonomickom a spoločenskom raste územia MAS Topoľa, najmä pri 

uspokojovaní všestranných potrieb nás, jeho obyvateľov i návštevníkov“.  

 

Pre všestranný rozvoj územia MAS Topoľa bol stanovený nasledovný strategický cieľ, 

ktorého naplnením sa uskutočnia očakávania obyvateľov a návštevníkov územia. 

„Zvýšenie kvality života využívaním prírodných a vytvorených podmienok, všestrannou 

spoluprácou a partnerstvom, rozvojom služieb najmä vo vidieckom turizme s dôrazom na 

trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia a tvorbu ľudských zdrojov na území MAS 

Topoľa“. 

 

Analýza daností územia poukazuje na hustú a pomerne stabilnú štruktúru osídlenia, ktorá 

zaručuje kultúrnu a spoločenskú stránku obyvateľov, kultúrno-historický, rekreačný a 

turistický potenciál, ale nezabezpečuje dostatok pracovných príležitostí a preto dochádza k 

odlivu hlavne mladých ľudí mimo región a predovšetkým do zahraničia. Príležitosťou sa javí 

prechod zamestnania od tradičných foriem, spracovateľského priemyslu, servisných služieb, 

tradičného poľnohospodárstva a lesníctva  k novým podnikateľským aktivitám v 

poľnohospodárstva a lesníctve pridaním hodnoty k prvovýrobe, nepoľnohospodárskym 

činnostiam, zriaďovaním agrofariem s pestovaním bioprodukov a chovom oviec, návratu k 
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pestovaniu ovocia a zeleniny, čiže tradičných produktov, ktoré budú ponúkané v rámci 

regiónu a najmä návštevníkom rozvíjajúceho sa vidieckeho turizmu so zameraním na 

vytváranie nových pracovných príležitostí. Ohrozením je nízka mobilita pracovnej sily, 

vysoké percento obyvateľstva v poproduktívnom veku a nedostatočný investičný kapitál. 

 

4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

 

Priorita 1: Zabezpečiť nárast pracovných príležitostí pre obyvateľov územia ich aktivizáciou 

na efektívne využívanie existujúcich zdrojov pre rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby, 

nepoľnohospodárskej výroby a skvalitnenia stavu lesného hospodárstva, využívajúc 

inovatívne a technologické možnosti ako aj komparatívne výhody regiónu na rozvoj služieb 

 

Špecifický cieľ:Percentuálne zvýšenie zamestnanosti vytvorením nových pracovných 

príležitostí a aktivít štátu v sociálnej politike a zamestnanosti 

 

Návrhy riešení: 

1. Využiť prírodný potenciál a poľnohospodársky ráz krajiny pre rozvoj 

poľnohospodárstva s ohľadom na premenu konvenčného na alternatívne formy. 

2. Podporiť diverzifikáciu poľnohospodárstva a zabezpečiť rozvoj agroturistiky. 

3. Vytvoriť podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania v poľnohospodárstve a 

službách v rámci VCR. 

4. Zvýšiť kvalifikáciu obyvateľov s ohľadom na regionálne potreby  

5. Podporiť zriadenie praktického poľnohospodárskeho podniku najmä pre žiakov z 

marginalizovaných skupín v Strednej odborne škole formou cvičnej firmy, a to 

spojením teoretickej a praktickej výučby s predajom dopestovaných produktov najmä 

ovocia a zeleniny ako pilotného projektu. 

6. Zlepšiť spoluprácu podnikateľov s verejným sektorom a vytvárať podmienky pre 

nových investorov. 

7. Zvýšiť informovanosť obyvateľov o nových prístupoch v poľnohospodárstve. 

8. Zlepšiť inštitucionálnu podporu vzdelávania a poradenstva. 

9. Zvýšiť orientáciu na absolventov škôl ako potenciálnych podnikateľov. 

10. Rozšíriť chov a lov rýb, poľovníctvo a ďalšie služby pre návštevníkov a obyvateľov 

regiónu 
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Priorita 2: Podpora a reorganizácia poľnohospodárskych a lesníckych podnikov investíciami 

do hmotného majetku, podpory podnikania v nepoľnohospodárskych činnostiach, tvorba 

pracovných miest, zvyšovanie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty ako aj podpory 

živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Obnova a posilnenie ekosystémov bude mať 

dopad na ekologické poľnohospodárstvo. Vytváranie predaja vlastných výrobkov podporí 

malých podnikateľov, a tým pripraví nové pracovné miesta pre rozšírenie špeciálnej 

poľnohospodárskej produkcie. 

 

Špecifický cieľ: Rozvinúť poľnohospodársku prvovýrobu a systém jej podpory oproti roku 

1987 o 20 % so zmenou riadenia a štruktúry  poľnohospodárskej prvovýroby  a politiky štátu 

a EÚ. 

 

Návrhy riešení: 

1. Zabrániť ďalšiemu úbytku poľnohospodárskej pôdy náletovými drevinami, na výmere 

1 500ha, obstaraním  technológie a postupne tieto plochy upravovať a využívať najmä 

na rozšírenie chovu oviec a kôz. 

2. Vhodnými technológiami zvýšiť efektívnosť a zvýšenie pridanej hodnoty domácej        

poľnohospodárskej výroby vrátane diverzifikácie činnosti. 

3. Podporiť investičné aktivity malých podnikov a umožňovať ich vstup do odvetvia   

             mladým farmárom ako jednému z predpokladov rozvoja agroturizmu.  

4. Podporovať predaj domácej produkcie, zvyšovaním kvality, vytváraním krátkych     

            obchodných reťazcov a investíciami do spracovania produkcie, skvalitnenia   

            marketingu a samotných predajných miest – predaj z dvora resp. trhových miest so   

           všeobecne záväznými nariadeniami predaja. 

5. Postupne vyrovnávať 30-percentný pokles poľnohospodárskej výroby oproti roku 

1987, a to zmenou štruktúry  zvyšovaním pestovania zemiakov, zeleniny a    

tradičných i netradičných plodín. 

6. Využívať investície v rámci PRV do obnovy hydromelioračných zariadení, znížiť   

podiel do materiálu, surovín a energie v prospech pridanej hodnoty. 

7. Vybudovať priestory na spracovanie poľnohospodárskych a drevárskych zariadení s 

dodaním  s finálnym spracovaním, doplnkovými službami na finalizáciu výroby a 

dodávaním výrobkov na trh, aby boli minimalizované zásoby. 
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8. Vytvoriť podmienky na spracovanie biologického odpadu z poľnohospodárskej a 

lesnej výroby a produkcia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie najmä vo 

svojich zariadeniach.  

 

Priorita 3: Do roku 2023 vo všetkých mestách a obciach zabezpečiť zásobovanie pitnou 

vodou s odkanalizovaním. V cestnej infraštruktúre v spolupráci s VÚC, SSC a iných 

Operačných programov zlepšiť aspoň o 20 % stav miestnych a ostatných komunikácii vrátane 

vybudovania zastávok a chodníkov.  

 

Špecifický cieľ: Dobudovať technologickú a technickú infraštruktúru v obciach a meste na 

území MAS Topoľa s podporou štátu, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov obcí do roku 

2023. 

 

Návrhy riešení: 

1. Aktualizovať existujúce PD, resp. zabezpečiť vypracovanie  nových PD na 

vybudovanie verejných vodovodov, kanalizácií, plynu, ako aj miestnych komunikácií 

a chodníkov, najmä na napojenie ostatných komunikácii, zaujímavých objektov a 

zariadení napr. VCR. 

2. Využiť existujúce vhodné technické podmienky na napojenie deviatich obcí na 

vodovodný rad Starina. 

3. Postupne realizovať výstavbu kanalizácii a ČOV v rámci združených projektov. 

4. Urýchliť vybudovanie rýchlostnej komunikácie R-4. 

5. Vybudovať cyklistický náučný chodník Giraltovce – Kračúnovce s napojením na 

ďalšie obce, vrátane doplnkovej vybavenosti popri medzinárodnej komunikácii. 

6. Zrekonštruovať zastarané rozvody verejného osvetlenia a obecných rozhlasov za 

účelom úspor energie a tiež aj estetického vzhľadu . 

7. Zo štrukturálnych fondov riešiť nedostatok vlastných zdrojov na údržbu miestnej 

technickej infraštruktúry. 

8. V spolupráci s VÚC postupne opravovať a zlepšovať technický stav miestnych 

komunikácií a ciest II a III. triedy. 

9. Usporiadať majetkovo-právne vzťahy k pozemkom pod dopravnou infraštruktúrou a 

pod pozemkami pre IBV. 
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Priorita 4:Zvýšiť úroveň občianskej vybavenosti využitím zdrojov EÚ na rekonštrukciu 

verejných budov a ubytovacích zariadení a skoordinovať marketingové aktivity pre 

zviditeľnenie regiónu. Rozšíriť doplnkové služby pre voľnočasové aktivity. 

 

Špecifický cieľ: Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rozsah vybavenosti využívaním prázdnych budov 

na rozvoj  nevyhnutných základných a doplnkových služieb, najmä vytváraním malých 

obchodných reťazcov a združovaním malých obcí pri využívaní týchto zariadení. 

 

Návrhy riešení: 

1. Zlepšiť spoluprácu najmä s poľskými, českými a ukrajinskými regiónmi. 

2. Rekonštruovať existujúce ubytovacie zariadenia a budovať malé penzióny, a 

agroturistické zariadenia s podávaním tradičných jedál šarišskej kuchyne.   

3. Zriadiť regionálne informačné a poradenské centrum pre zber, aktualizáciu a 

poskytovanie informácií o možnostiach využívania ubytovacích, stravovacích a 

ďalších služieb súvisiacich s cestovným ruchom na území MAS Topoľa.   

4. Vytvárať atraktívne ponuky na pobyty návštevníkov v obciach na území MAS Topoľa 

aj cez poľovníctvo, rybárstvo, agrárne práce a sadovníctvo. 

5. Prezentovať prírodné a umelo vytvorené podmienky na území MAS Topoľa na 

rôznych spoločenských podujatiach a workshopoch. 

6. Zabezpečovať poskytovanie najmä servisných služieb odbornú pomoc pri čerpaní 

financií zo štrukturálnych fondov. 

7. Zhromažďovať a spracovávať informácie do komplexnej databázy o podnikoch 

inštitúciách, najmä z cestovného ruchu na území MAS Topoľa.    

8. Podniknúť opatrenia na rozšírenie a skvalitnenie najmä komunálnych služieb v 

Giraltovciach a ďalších obciach.    

9. Zlepšiť technický stav kultúrnych objektov zapísaných v zozname kultúrnych 

pamiatok. 

10. Poskytovať odborné informácie a poradenstvo na pracovných stretnutiach s 

poskytovateľmi služieb vidieckeho turizmu.                

11. Maximálne využívať v rámci územia MAS Topoľa zmodernizovaný amfiteáter v 

Giraltovciach na kultúrne a spoločenské akcie nielen regionálne, ale aj medzinárodné. 
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12. Vytvoriť nové učebné priestory na podporu odborného vzdelávania zameraného na 

poľnohospodárske činnosti a počas prázdnin na zriadenie detskej univerzity a 

univerzity tretieho veku. 

13. Dobudovať priestory na poskytovanie doplnkových služieb v ubytovacích 

zariadeniach. 

14. Rozvoj cateringových služieb.          

 

Priorita 5:  Zvýšiť konkurenčnú schopnosť lesného hospodárstva, rozšírením doplnkových 

služieb a finalizáciou výroby a využívaním drevného odpadu na spracovanie biomasy. V 

oblasti odpadového hospodárstva zvýšiť efektívnosť v zbere domových odpadov a v 

separovanom zbere. 

 

Špecifický cieľ: Dosiahnuť zlepšenie stavu lesného hospodárstva a životného prostredia, 

najmä v odpadovom hospodárstve, v čistote vodných zdrojov a vytváraním ekosystémov . 

 

 

Návrhy riešení: 

1. Zvýšiť konkurenčnú schopnosť lesného hospodárstva vybudovaním a modernizáciou 

lesných ciest a zvážnic investíciami do technológií. 

2. Opravou turistických chodníkov a vytváraním oddychových miest vytvárať      

oddychové zóny pre návštevníkov. 

3. Vybudovaním rozčleňovacích liniek znižovať riziko požiarov a škôd. 

4. Skvalitniť a zefektívniť využívanie separovaného odpadu, a to rozšírením zberného 

dvora, technologickým doplnením triediacej linky, veľkokapacitných kontajnerov a 

prepravnej techniky.  

5. Spracovávať drevný a rastlinný odpad na drevnú a rastlinnú biomasu, a túto     

využívať na výrobu peletiek. 

6. Vybudovať na území MAS Topoľa centrálne kompostovisko s adekvátnym 

technologickým vybavením.  

7. Zlepšiť ekologické povedomie občanov územia MAS Topoľa.  

8. Zvýšiť podiel obecnej zelene v obciach a meste Giraltovce; zabezpečiť vhodné 

ošetrovanie a ochranu vzácnych platanov  v Parku mieru a vyše päťsto rokov starého 

duba. 
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9. Dokončiť reguláciu a vyčistenie nielen hlavných vodných tokov, ale aj  ich prítokov 

najmä likvidáciou náletových drevín a realizáciou protipovodňových zábran. 

10. V rámci aktivačných činností a menších obecných služieb zapojiť miestnych občanov 

do zberu a triedenia separovaného odpadu na zberných skládkach a kompostoviskách, 

vo väčších obciach vytvoriť  aj pracovné miesta v rámci dobrovoľníckej činnosti.  

11. Hľadať možnosti spracovania ovčej vlny a prehodnotiť technické možnosti jej 

využívania pri zatepľovaní budov a obytných kontajnerov pre byty nižšieho štandardu 

vyrábané na území MAS Topoľa. 

12. Spravodlivejšia a adresnejšia legislatíva v oblasti odpadov. 

 

4.3 Súhrnná tabuľka strategického rámca 

 

Tabuľka č. 17: Súhrnný prehľad strategického rámca  

Vízia 

„My obyvatelia  MAS TOPOĽA po roku 2025 žijeme v území, ktoré vďaka modernej 

poľnohospodárskej veľkovýrobe a farmárskej malovýrobe bioproduktov poskytuje podmienky najmä 

pre rozvoj agroturistiky, čo aktívne vplýva  na vznik flexibilných podmienok na vytváranie nových 

pracovných príležitosti. Rozvoj ďalších podnikateľských aktivít v malovýrobe a službách, ako 

aj neustále zlepšovanie technickej a občianskej infraštruktúry a podmienok pre aktivity vo voľnom 

čase v čistom a zdravom prostredí - to všetko sa podieľalo na neustálom ekonomickom 

a spoločenskom raste územia MAS Topoľa, najmä pri uspokojovaní všestranných potrieb nás, jeho 

obyvateľov i návštevníkov“. 

 

Strategický cieľ 

Zvýšenie kvality života využívaním prírodných a vytvorených podmienok, všestrannou spoluprácou a 

partnerstvom, rozvojom služieb, najmä vo vidieckom turizme s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj 

životného prostredia a tvorbu ľudských zdrojov na území MAS Topoľa 

 

Priorita 1:Zabezpečiť nárast pracovných príležitostí pre obyvateľov územia ich aktivizáciou na 

efektívne využívanie existujúcich zdrojov pre rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby, 

nepoľnohospodárskej výroby a skvalitnenia stavu lesného hospodárstva, využívajúc inovatívne a 

technologické možnosti ako aj komparatívne výhody regiónu na rozvoj služieb 
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Špecifický cieľ:  

Percentuálne zvýšenie zamestnanosti vytvorením nových pracovných príležitostí a aktivít štátu v 

sociálnej politike a zamestnanosti 

Opatrenia PRV: 

- 4.2 

- 8.3 

- 16.2 

Opatrenia IROP: 

 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 2:Podpora a reorganizácia poľnohospodárskych a lesníckych podnikov investíciami do 

hmotného majetku, podpory podnikania v nepoľnohospodárskych činnostiach, tvorba pracovných 

miest, zvyšovanie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty ako aj podpory živočíšnej a 

špecializovanej rastlinnej výroby. Obnova a posilnenie ekosystémov bude mať dopad na ekologické 

poľnohospodárstvo. Vytváranie predaja vlastných výrobkov podporí malých podnikateľov, a tým 

pripraví nové pracovné miesta pre rozšírenie špeciálnej poľnohospodárskej produkcie. 

Špecifický cieľ:  

Rozvinúť poľnohospodársku prvovýrobu a systém jej podpory oproti roku 1987 o 20 % so zmenou 

riadenia a štruktúry  poľnohospodárskej prvovýroby  a politiky štátu a EÚ. 

Opatrenia PRV: 

- 4.2 

- 16.2 

Opatrenia IROP: 

- 5.1.1 

- 5.1.2 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 3:Do roku 2023 vo všetkých mestách a obciach zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou a 

odkanalizovaným. V cestnej infraštruktúre v spolupráci s VÚC, SSC a iných Operačných programov 

zlepšiť aspoň o 20 % stav miestnych a ostatných komunikácii vrátane vybudovania zastávok a 

chodníkov. 

Špecifický cieľ 

Dobudovať technologickú a technickú infraštruktúru v obciach a meste na území MAS Topoľa s 

podporou štátu, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov obcí do roku 2023. 

Opatrenia PRV: 

- 7.2 

 

Opatrenia IROP: 

- 5.1.1 

- 5.1.2 

Iné opatrenia: 

- podľa výziev Ministerstva 

životného prostredia SR 

Priorita 4:Zvýšiť úroveň občianskej vybavenosti využitím zdrojov EÚ na rekonštrukciu verejnýh 
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budov a ubytovacích zariadení a skoordinovať marketingové aktivity pre zviditeľnenie regiónu. 

Rozšíriť doplnkové služby pre voľnočasové aktivity. 

Špecifický cieľ 

Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rozsah vybavenosti využívaním prázdnych budov na rozvoj  

nevyhnutných základných a doplnkových služieb, najmä vytváraním malých obchodných reťazcov a 

združovaním malých obcí pri využívaní týchto zariadení. 

Opatrenia PRV: 

-7.4 

- 4.2 

- 6.4 

 

Opatrenia IROP: 

- 5.1.1 

- 5.1.2 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 5:Zvýšiť konkurenčnú schopnosť lesného hospodárstva, rozšírením doplnkových služieb a 

finalizáciou výroby a využívaním drevného odpadu na spracovanie biomasy. V oblasti odpadového 

hospodárstva zvýšiť efektívnosť v zbere domových odpadov a v separovanom zbere. 

Špecifický cieľ 

Dosiahnuť zlepšenie stavu lesného hospodárstva a životného prostredia,najmä v odpadovom 

hospodárstve, v čistote vodných zdrojov a vytváraním ekosystémov . 

Opatrenia PRV: 

- 7.4 

Opatrenia IROP: 

- 5.1.1 

 

Iné opatrenia: 

- v rámci Akčného plánu B 

opatrenie 4.1 

 

Priorita 6:Efektívna činnosť MAS 

Špecifický cieľ 

Cieľom je poskytnúť finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s 

animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie 

CLLD 

Opatrenia PRV: 

- 19.4 

 

Opatrenia IROP: 

- 5.1.1 

 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.4 Integrované znaky stratégie CLLD 

 

Integrované prístupy sú  cestou k dosiahnutiu konkrétnych nástrojov využívajúcich  spoločné 

znaky stratégie MAS Topoľa. 

Prvou cestou je prierezové zapojenie všetkých aktérov (samosprávu, súkromný sektor a 

občanov žijúcich na území MAS Topoľa) do strategického plánovania a riadenia na 

regionálnej úrovni (princíp partnerstva) a druhá cesta predstavuje plánovanie jednotlivých 

druhov rozvojových cieľov a opatrení. Spojeniu týchto dvoch rovín hovoríme o skutočnom 

integrovanom prístupe. Sú jedným z účinných nástrojov dosahovania vyššej kvality 

strategického plánovania a riadenia, využívaním nových  možností efektívneho investovania a 

zároveň prinášajú multiplikačný efekt, ktorý mobilizuje verejné i súkromné zdroje. Túto 

mobilizáciu verejných a súkromných zdrojov budú využívať v MSRÚ MAS Topoľa, pretože  

integrácia stratégií s identifikovaním vzájomných väzieb vytvára priestor pre inovácie potrieb 

trhu práce z cieľom zvyšovať zamestnanosť, a to prispôsobovaním školského vzdelávania 

potrebám výrobného procesu v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a najmä v rozšírení 

a skvalitňovaní  základných a žiadaných doplnkových služieb pre obyvateľov a návštevníkov.  

 

Spoločným znakom integrovaných nástrojov je vzájomná synergia, integrovaná   stratégia, 

partnerstvo a viacúrovňová správa. Cieľom vzájomných synergií je predovšetkým zvýšiť 

efektivitu verejných investícií pôsobením nadväzujúcich aktivít a zvyšovanie pridanej 

hodnoty celkového výsledku  takýchto operácií. Nastavenie týchto synergií však nebolo pri 

spracovaní stratégie jednoduché a muselo vychádzať z premysleného strategického 

plánovania najmä tých aktivít, ktoré budú pre rozvoj územia MAS Topoľa najväčším 

prínosom.  

Integrovaná stratégia ako druhý spoločný znak teda už zahŕňa popis najdôležitejších synergií 

a zároveň vychádza z potrieb územia a definuje merateľné ciele a pozitívne zmeny, ktoré 

majú byť dosiahnuté. 

Samotná stratégia už potom ďalej určuje priority a indikatívny harmonogram realizácie 

konkrétnych opatrení. Na hladký priebeh implementácie stratégie je potrebné partnerstvo. Len 

pochopením všetkých partnerov, samotná realizácia stratégie sa musí realizovať v 

horizontálnej i vertikálnej spolupráci a menej konfliktným spôsobom, vďaka čomu sa v 

budúcnosti prejaví zlepšením vzájomných vzťahov. 
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Veríme, že implementáciou stratégie dokážeme prekonať všetky prekážky práve  takouto 

formou spolupráce.  

Po prehodnotení súčasného stavu, ktorý v tejto oblasti na území existuje, že sa tu nachádzajú 

poľnohospodárske podniky s prvovýrobou ku ktorej sa pridáva minimálna nadhodnota, 

pretože produkcia rastlinnej a živočíšnej výroby sa bez spracovania vyváža a využívanie 

surovín na obnoviteľné zdroje sú tiež nulové. Podobný stav je i v lesnom hospodárstve. 

Súkromná stredná odborná škola má kapacity a vie sa prispôsobiť potrebám trhu práce.  

 

4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD 

 

Dobre spracovaná a nastavená stratégia dokáže správne nasmerovať regionálny rozvoj 

s využitím všetkých možností a zdrojov daného územia. Doterajšie riadenie rozvoja zhora 

nadol, sa nie vždy osvedčilo, pretože v ňom prevládali politické, mocenské a subjektívne 

pohľady. Pokiaľ stratégia určuje postup, akým bude dosiahnutý stanovený cieľ, strategický 

dokument regiónu je strednodobý materiál schválený členmi MAS TOPOĽA a stáva sa 

oficiálnym a verejne prístupným dokumentom. Keďže sa na spracovaní tohto dokumentu 

podieľali zástupcovia samosprávy, súkromného sektora a samotní obyvatelia regiónu si sami, 

na pracovných a iných spoločných stretnutiach, zhodnotili súčasný stav územia i cieľ, kam sa 

chcú dostať a spôsob ako sa tom dostať, aby sa ich vízia, ktorú si schválili, naplnila. Aby 

obyvatelia územia mohli naplniť svoje predsavzatia a stať sa obyvateľmi vyhľadávaného 

regiónu, musia všetci vedieť, že zmeniť životné podmienky všetkých ľudí naraz je nereálne. 

Problém obmedzených možností zdrojov na uspokojovanie potrieb je potrebné riešiť novým 

spôsobom spolu a súdržne, vytváraním skutočných partnerstiev za finančnej pomoci 

operačných programov EÚ, najmä EŠIF.  

Na území MAS Topoľa je v súčasnosti málo výrobných podnikov, ktoré si môžu dovoliť 

zavádzať špičkové informačné a komunikačné technológie. 

Inovatívne znaky využívané v rozvojovej stratégii: 

- zriaďovanie spoločných sociálnych podnikov podieľajúcich sa na rozvoji 

infraštruktúry, 

- vytváranie pridanej hodnoty vo výrobných oblastiach, najmä v poľnohospodárstve, 

a to spracovaním produktov, až po ich predaj a konzumáciu v spojení s vytváraním 
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podmienok pre rozvoj vidieckeho turizmu (gastroprevádzky, predajne umeleckých a 

remeselníckych produktov), 

- zavádzanie produkcie potravín, ovocia a zeleniny v biokvalite, podľa zásad 

permakultúrneho pestovania, 

- vytváranie podmienok na medzigeneračnú spoluprácu a nadväzovanie na miestne 

tradície (mladí sa učia od starých), obnovenie tradičných remesiel, ľudovoumeleckých 

výrobkov, aplikácia tradičných remeselníckych postupov v modernej umeleckej tvorbe 

a pod., 

- vytváranie atypických výrobno-vyučovacích prevádzok so zameraním na využívanie a 

zavádzanie zásad trvalo udržateľného rozvoja, 

Navyše, lúky očistené od náletových drevín bude možné využívať na chov oviec a pasenie 

hovädzieho dobytka, čím sa zvýši ich počet a budú vytvorené podmienky na spracovanie 

mlieka v biokvalite s následným spracovaním tradičných ovčiarskych a mliekarenských 

výrobkov.Vo finálnom projekte sa v praxi prejaví synergických efekt pôsobenia a výsledkov 

jednotlivých, čiastkových projektov. 
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5.  Implementačný rámec 

5.1 Popis riadiaceho a implementačného procesu 

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 

 

MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-

hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, 

ani žiadna záujmováskupina viac ako 49 % hlasovacích práv.  

V zmysle kapitoly 6.1.4 Systému riadenia CLLD, kde je uvedená minimálna povinná 

štruktúra orgánov boli v rámci MAS Topoľa o.z. stanovené nasledujúce orgány združenia: 

1. Valné zhromaždenie  

2. Výkonný výbor  

3. Predseda a podpredseda  

4. Výberová komisia  

5. Monitorovací výbor  

6. Revízna komisia. 

 

Valné zhromaždenie  

 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MAS a tvoria ho všetci členovia MAS 

v počte 64 členov s platným právom hlasovania. 

 Členovia MAS, ktorí sú právnickými osobami, vykonávajú svoje práva poverenou 

osobou.  

 Oprávnenosť na zastupovanie člena na valnom zhromaždení členov predloží zástupca 

člena – právnickej osoby písomným poverením.  

 Valné zhromaždenie členov zvoláva výkonný výbor minimálne raz do roka, alebo ak 

písomne požiada o zvolanie minimálne tretina členov MAS, a to do 30‐tich dní od 

doručenia žiadosti predsedovi výkonného výboru. V prípade zvolania mimoriadneho 

valného zhromaždenia členov je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho 

zvolania.  

 Pri hlasovaní na valnom zhromaždení členov má každý člen jeden hlas.  

 Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej 

väčšiny všetkých členov. Ak nie je prítomná 30 minút po stanovenom termíne 
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začiatku nadpolovičná väčšina všetkých členov,  rozhodne výkonný výbor o zvolaní 

náhradného valného zhromaždenia.  

 Náhradné valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné ak je prítomná minimálne 

1/3 členov MAS a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je v 

programe zlúčenie s iným občianskym združením, alebo dobrovoľné rozpustenie MAS 

a ak nie je riadne valné zhromaždenie členov uznášaniaschopné, musí výkonný výbor 

vždy zvolať valné zhromaždenie členov na iný termín.  

 Valné zhromaždenie rozhoduje o najdôležitejších otázkach MAS, predovšetkým však:  

 - rozhoduje o počte členov v orgánoch MAS, ktorý je vždy nepárny,  

 - volí a odvoláva členov orgánov MAS: výkonného výboru a revíznej komisie,  

 - schvaľuje volebný poriadok pre voľbu orgánov MAS,  

 - schvaľuje a mení stanovy MAS,  

 - schvaľuje účtovnú uzávierku a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok,  

 - schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení MAS,  

 - rozhoduje o zániku MAS,  

 - stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,  

 - schvaľuje plán činnosti, rozvojové dokumenty a stratégiu pre územie a jej    

 aktualizáciu,  

 - schvaľuje kritéria pre výber individuálnych projektov,  

 - rozhoduje o účasti MAS v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí 

 do nich svojich zástupcov,  

 - rozhoduje o vylúčení člena z MAS,  

 - berie na vedomie prijatie nových členov MAS a ukončenie členstva členov MAS,  

 - schvaľuje správu o činnosti revíznej komisie,  

 - vykonáva ďalšie rozhodnutia, vyplývajúce zo zákona, stanov MAS, alebo ktoré  

 zásadným spôsobom ovplyvňujú činnosť MAS a nie sú v kompetencii iného orgánu 

  MAS. 

 Valné zhromaždenie členov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, ak 

však rozhoduje o zmene stanov, o zániku MAS, o majetkovom vysporiadaní, je 

potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov. 

 V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v 

druhom hlasovaní sa považuje, že návrh nebol prijatý.  



 

82 

 

 Z rokovania valného zhromaždenia členov sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí 

obsahovať: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením 

výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov a 

záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Výkonný výbor  

 Výkonný výbor je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v období medzi valnými 

zhromaždeniami. 

 Výkonný výbor má minimálne 7 členov a maximálne 17 členov, zvolených na 

obdobie štyroch rokov. Opakovaná voľba člena výkonného výboru je možná. 

Zastúpenie členov vo výkonnom výbore predstaviteľov verejných a súkromných 

miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania 

nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % 

hlasovacích práv.  Počet členov výkonného výboru je nepárny. MAS Topoľa má 

sedemčlenný výkonný výbor. Kde traja členovia zastupujú verejný sektor, dvaja 

členovia podnikateľský sektor a dvaja neziskový sektor. 

 Výkonný výbor vykonáva hlavne tieto činnosti:  

 - volí a odvoláva predsedu a podpredsedu MAS spomedzi členov výkonného výboru,  

 - zriaďuje kanceláriu MAS a schvaľuje jej rozpočet,  

 - volí a odvoláva do funkcie manažéra MAS, pokiaľ nie je do funkcie vybratý na 

 základe výberového konania ako zamestnanec MAS,  

 - schvaľuje pracovný a organizačný poriadok MAS,  

 - predkladá zmeny stanov a vnútorných smerníc na schválenie valnému zhromaždeniu,  

 - riadi a koordinuje činnosť MAS,  

 - zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor,  

 - volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,  

 - menuje členov monitorovacieho výboru,  

 - zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,  

 - schvaľuje projekty odporučené výberovou komisiou,  

 - schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými 

  osobami ako aj s  medzinárodnými organizáciami,  

 - obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadania valného zhromaždenia,  

 - schvaľuje plán činnosti MAS,  
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 - poveruje iné osoby na konanie v mene MAS na presne stanovený účel,  

 - podáva návrh valnému zhromaždeniu na odvolanie člena výkonného výboru,  

 - vyhlasuje výzvy na podávanie individuálnych projektov,  

 - menuje likvidátora.  

 Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. Uznesenia schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  

 Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda podľa potreby, minimálne však 

štyrikrát do roka.  

 Mandát člena výkonného výboru zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením 

člena, úmrtím alebo odvolaním valným zhromaždením. 

 Pri ukončení funkcie člena výkonného výboru z akéhokoľvek dôvodu môže výkonný 

výbor kooptovať nového člena výkonného výboru z radov členov MAS do doby 

najbližšieho konania valného zhromaždenia.  

 

Predseda a podpredseda  

 Predsedu a podpredsedu volí a odvoláva výkonný výbor MAS spomedzi svojich 

členov.  

 Predseda je štatutárnym orgánom MAS, ktorý má oprávnenie konať menom MAS a 

podpisovať za MAS. Za MAS podpisuje tak, že k názvu MAS pripojí svoj podpis.  

 Predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:  

- zvoláva a vedie zasadnutia výkonného výboru, 

- spravidla vedie zasadania valného zhromaždenia,  

- rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom MAS,  

riadi činnosť MAS,  

- predkladá projekty doporučené a schválené MAS na čerpanie finančných prostriedkov,  

- predkladá návrh rozpočtu výkonnému výboru na posúdenie,  

Predseda výkonného výboru zastupuje MAS navonok. Počas dlhodobej neprítomnosti 

predsedu ho zastupuje podpredseda, na základe poverenia predsedu.  

 

Výberová komisia  

 Výberová komisia MAS hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa bude 

implementovať stratégia. Zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov na 

schválenie výkonnému výboru, ktoré odporúča schváliť na financovanie.  
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 Výberová komisia je orgánom MAS a volí a odvoláva ju výkonný výbor. Pre účely 

hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v 

rámci každej výzvy, MAS menuje vždy novú výberovú komisiu MAS, ktorá sa môže 

skladať z rovnakých členov.  

 Výberová komisia má minimálne 7 a maximálne 13 členov. Opakovaná voľba člena 

výberovej komisie je možná. Zastúpenie členov z verejného sektora vo výberovej 

komisii môže byť maximálne do výšky50 % z celkového počtu členov výberovej 

komisie. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny. Výberová komisia MAS 

Topoľa má 9 členov. Štyria členovia zastupujú verejný sektor, traja členovia 

podnikateľský sektor a dvaja neziskový sektor. 

 Člen výberovej komisie nemôže byť členom výkonného výboru. Člen výberovej 

komisie nemusí byť členom MAS.  

 Zasadania výberovej komisie zvoláva jej predseda, ktorého volia členovia komisie 

spomedzi seba. Výberová komisia a riadi sa štatútom, schváleným výkonným 

výborom.  

 Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému výboru a okrem iných 

vykonáva v rámci výberu projektov, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom 

stratégie aj nasledovné činnosti v súvislosti s prístupom Leader:  

         -  hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných  

           prijímateľov, predkladateľov projektov na príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila 

MAS;  

           - vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov;  

           - zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z 

Programu rozvoja vidieka výkonnému orgánu.  

 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 v organizačnej 

štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako 

konzultant, poradca alebo expert). V prípade zistenia tejto skutočnosti, musí byť člen 

výberovej komisie MAS nahradený iným členom.  

 Výberová komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. Uznesenie výberovej komisie je právoplatné ak zaň hlasuje nadpolovičná 

väčšina prítomných členov. 
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Monitorovací výbor 

 Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a 

kontrolu realizácie projektov v rámci implementácie stratégie cez os Leader.  

 Monitorovací výbor je orgánom MAS a volí a odvoláva ho výkonný výbor.  

 Monitorovací výbor má minimálne 3 a maximálne 5 členov. Opakovaná voľba člena 

monitorovacieho výboru je možná. Zastúpenie členov z verejného sektora v 

monitorovacom výbore môže byť maximálne vo výške 50 % z celkového počtu členov 

monitorovacieho výboru. Počet členov monitorovacieho výboru MAS je nepárny. 

Monitorovací výbor MAS Topoľa má 5 členov, kde dvaja zastupujú verejný sektor, 

dvaja podnikateľský sektor a jeden člen neziskový sektor. 

 Člen monitorovacieho výboru nemôže byť členom výkonného výboru ani členom 

výberovej komisie. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, 

prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť 

členmi MAS.  

 Zasadania monitorovacieho výboru zvoláva jej predseda, ktorého volia členovia 

výboru spomedzi seba.  

 Monitorovací výbor v rámci hodnotenia a kontroly realizácie projektov vykonáva 

najmä tieto činnosti:  

 - pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie,  

 - pripravuje správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladá na Riadiaci 

  orgán a Poľnohospodársku platobnú agentúru,  

 - vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné 

  obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev.  

 Monitorovací výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. Uznesenie monitorovacieho výboru je právoplatné ak zaň hlasuje 

nadpolovičná väčšina prítomných členov.  

 

Revízna komisia  

 Revízna komisia je kontrolným orgánom MAS a za svoju činnosť sa zodpovedá 

valnému zhromaždeniu.  

 Revíznu komisiu tvoria minimálne 3 a maximálne 5 členovia, ktorých volí valné 

zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Opakovaná voľba člena revíznej komisie je 

možná. Zastúpenie členov z verejného sektora v revíznej komisii môže byť maximálne 
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vo výške 49% z celkového počtu členov revíznej komisie. Revíznu komisiu MAS 

Topoľa tvoria traja členovia, ktorí zastupujú verejný, podnikateľský a súkromný 

sektor. 

 Revízna komisia volí zo svojho stredu predsedu revíznej komisie.  

 Člen revíznej komisie nesmie byť súčasne členom iného orgánu MAS okrem členstva 

v najvyššom orgáne.  

 Revízna komisia vo svojej činnosti najmä:  

 - dohliada na implementáciu podporených projektov,  

 - nahliada do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti MAS,  

 - kontroluje hospodárenie MAS, nakladanie s majetkom MAS,  

 - kontroluje dodržiavanie vnútorných smerníc,  

 - upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.  

 Zasadania revíznej komisie sa konajú minimálne raz za štvrťrok a zvoláva ho predseda 

komisie.  

 Uznesenie revíznej komisie je platné, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná 

väčšina prítomných členov.  

 Členovia majú právo zúčastňovať sa na rokovaní výkonného výboru s hlasom 

poradným.  

Súčasťou stanov MAS Topoľa je aj personálne zloženie MAS. 

 

Manažér  

 Manažér MAS vykonáva administratívnu kontrolu prijatých žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, registruje 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poskytuje informácie konečným 

prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje zber informácií pre monitoring 

a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS.  

 Činnosť manažéra je bližšie stanovená v organizačnom poriadku MAS, ktorý 

schvaľuje výkonný výbor.  

Účtovník  

 Účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a 

majetkom v MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie. Účtovník 

nemusí byť členom MAS.  
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Zamestnanci  

 Žiaden zamestnanec MAS nemôže byť členom žiadneho orgánu MAS, okrem členstva 

v najvyššom orgáne MAS. 

MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-

hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, 

ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. 

 

V zmysle kapitoly 6.1.4 Systému riadenia CLLD v platnom znení, kde je uvedená 

minimálna povinná štruktúra orgánov boli v rámci MAS Topoľa o.z. stanovené nasledujúce 

orgány združenia: 

1 Valné zhromaždenie (Najvyšší orgán ) 

2. Výkonný výbor (Výkonný orgán) 

3. Predseda a podpredseda (Štatutárny orgán) 

4. Výberová komisia 

5. Monitorovací výbor 

6. Revízna komisia (Kontrolný orgán) 

 

Orgány MAS TOPOĽA o.z. vykonávajú úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia 

CLLD v platnom znení a v súlade s platnými Stanovami. 
 

5.1.2 Implementačný proces 

 

Postup vyhlásenia výziev na predkladanie projektových zámerov v rámci Implementácie 

Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Topoľa. 

A. MAS informuje verejnosť prostredníctvom  informačných kanálov ( webová stránka 

MAS,  Verejné nástenky samospráv, mesačníka Spravodajca Giraltovce) o vyhlásení 

výziev na  predkladania predkladanie projektových zámerov v rámci implementácie  

Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Topoľa ( ďalej len MSRÚ MAS Topoľa). 

Výzvy na predkladanie projektových zámerov budú zverejňované na voľne prístupnom mieste 

a na internetovej stránke www.mastopola.giraltovce.sk. Vo výzve budú zverejňované 

nasledovné  náležitosti: 

1. názov MAS, ktorá predkladá  Výzvu na projektové zámery na implementáciu MSRÚ 

vyhlasuje; 
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2. dátum vyhlásenia a dátum uzavretia Výzvy MSRÚ,, 

3. kontaktné údaje príslušnej MAS a spôsob komunikácie s ňou; 

4. Projektový zámer  pre príslušné opatrenie z PRV, alebo IROP, 

5. oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu; 

6. výšku oprávnených výdavkov na jeden  projekt, 

7. rozpočet  v rámci príslušnej Výzvy, 

8. oprávnené a neoprávnené výdavky; 

9. časová oprávnenosť realizácie projektového zámeru, 

10. miesto realizácie projektového zámeru, 

11. kritéria spôsobilosti žiadateľa pre príslušné opatrenie a spôsob ich preukázania 

12. kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS a spôsob ich preukázania; 

13. kritéria na hodnotenie ŽoNFP , 

14. povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, 

15.  monitorovacie indikátory pre príslušné opatrenie stanovené MAS; 

16. ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania 

projektov a pod.). 

 

B. MAS zverejní prvú Výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci 

implementácie MSRÚ najneskôr do 30-tich pracovných dní odo dňa podpísania 

zmluvy s PPA a zabezpečí príjem projektových zámerov  konečného prijímateľa do 

štyroch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy. Výzvy v rámci implementácie stratégie 

budú zverejňované minimálne dvakrát do roka. 

 

C. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektového zámeru predkladá projektový zámer  

v termíne uvedenom vo Výzve.  

 

D. ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia predkladajú koneční prijímatelia na MAS Topoľa 

podľa realizácie projektového zámeru, a to osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude 

zverejnené na internetovej stránke PPA spolu s prílohami v zmysle Výzvy. 
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E. Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ – 

predkladateľ projektu: 

 Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné 

opatrenie osi v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom – 

predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený 

pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný 

používať pečiatku). 

 Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie. Všetky 

rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v 

rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť 

opatrené pečiatkou právoplatnosti. 

 Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho 

štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí 

súčasť formuláru ŽoNFP (projektu). 

 Tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie v tlačenej a zároveň 

v elektronickej forme (vo formáte „Excel“). 

 Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) 

taktiež predložiť: 

a) v prípade stavebných investícií 

 právoplatné stavebné povolenie v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné 

povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo kópiu žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia vrátane príloh, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom 

povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia), 

 ohlásenie stavebnému úradu pri stavebných investíciách, prípadne určených 

technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia 

stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu 

s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom). 

 

b) projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu 

vyžaduje vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii. Konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte 

PDF na CD. Vyjadrenie a stanoviská k projektovej dokumentácii sa netýkajú 

projektov, pri ktorých sú predložené prílohy podľa písmena a) stavebné povolenie 
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alebo ohlásenie stavebnému úradu. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu 

(obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres stavebnej investície, 

pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, 

okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj 

jednu fotokópiu naviac. 

c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním 

 víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne 

spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom a 

preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné 

obstarávanie, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu postupoval v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní“); 

 víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa (z minimálne 3 cenových 

ponúk), ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní; 

 cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade 

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je 

menší ako 30 000 EUR (postup podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie 

postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, 

stavebných prác a služieb); 

d) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu za posledné 

účtovné obdobie, za  predposledné účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií 

ekonomickej životaschopnosti za predposledné účtovné obdobie) a daňové priznanie 

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov potvrdené daňovým 

úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie 

kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú 

prílohu pre príslušné opatrenie. Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá 

ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS vyhotovenú riadnu účtovnú závierku 

za posledné účtovné obdobie, predkladá riadnu účtovnú závierku za predposledné 

účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým 

úradom (v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť). Konečný prijímateľ – 
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predkladateľ projektu je povinný bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za 

posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným 

daňovým úradom na príslušnú MAS a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

potvrdenia daňovým úradom. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí 

začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním 

ŽoNFP (projektu) na MAS sú povinní predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu 

predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov 

potvrdeným daňovým úradom. Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v 

prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej 

činnosti. 

e) Ďalšie náležitosti ŽoNFP 

 Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná konečným 

prijímateľom – predkladateľom projektu vo formulári ŽoNFP (projekte) v deň 

jej predloženia na MAS je konečná a nie je možné ju v rámci procesu 

spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z požadovanej sumy odčleniť. 

 Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP (projekte) musí byť osvedčené notárom 

alebo Matričným úradom 

 Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu nemôžu realizovať projekt aj 

pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

F. ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v troch vyhotoveniach. MAS Topoľa, o.z. 

prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v 

zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP (projektu). MAS vyplní v ŽoNFP 

(projekte) tabuľku – Povinné prílohy projektu. Po prijatí kompletnej ŽoNFP (projektu) 

manažér MAS vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu) a zároveň vyplní 

v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Prijatie ŽoNFP (projektu) na MAS. Každá prijatá 

ŽoNFP (projekt) bude zaregistrovaná a bude jej pridelené identifikačné číslo. 

Hodnotenie a výber projektových zámerov  konečného prijímateľa – predkladateľa 

projektového zámeru  v rámciimplementácie stratégie 

Hodnotenie a výber projektových zámerov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v 

rámci implementácie stratégie bude v kompetencii MAS, ktorá  zostavuje a predkladá návrh 

ŽoNFP (projektov), ktoré odporúča, resp. neodporúča na financovanie  na PPA, ktorá vydá 
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Rozhodnutie o schválení/neschválení  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pre tento 

účel bude zriadená Výberová  komisia MAS, ktorá bude vykonávať činnosti v súlade 

s článkom 5 Stanov občianskeho združenia MAS Topoľa, o. z.  Orgány združenia 5.4 

Výberová komisia ktorá je 9 členná.  4 členovia za samosprávu, traja členovia podnikateľskej 

sféry a 2 členovia neziskového sektoru.. Členovia Výberovej komisie musia podpísať 

„Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o 

zamedzení konfliktu záujmov“. Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o 

zamedzení konfliktu záujmov“ musí byť uvedené, že člen výberovej komisie MAS nie je 

konečným prijímateľom – predkladateľom projektov, nie je štatutárnym zástupcom, 

zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaných 

projektov v rámci výzvy č. (MAS uvedie číslo výzvy na implementáciu stratégie), na 

opatrenie a nezúčastnil sa na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert. 

MAS Topoľa zverejní časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie. Časovo 

ohraničená Výzva na implementáciu stratégie sa začína výberovým kolom pre príjem ŽoNFP 

(projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov a to termínom uvedeným vo 

Výzve na implementáciu stratégie a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP (projektov) 

uvedeným v rámci danej Výzvy na implementáciu stratégie. Systém výberu  Pre vypracovanie 

ŽoNFP  je jednokolový a uzavretý. 

Postup vyhlásenia výzvy na úrovni MAS TOPOĽA 

 

 1) Žiadateľ podáva ŽoNFP  MAS TOPOĽA o.z. na základe vyhlásenej výzvy na 

predkladanie ŽoNFP, ktorú MAS TOPOĽA o.z vyhlási zverejnením v ITMS2014+. MAS 

TOPOĽA o.z uskutoční výber projektov prostredníctvom jedného kola (výzva na 

predkladanie ŽoNFP).  

2) MAS TOPOĽA o.z bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom 

výziev, v ktorom sa zohľadnia plánované termíny vyhlásenia výziev. MAS TOPOĽA o.z 

zostaví harmonogram výziev na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka postupom 

uvedeným v kapitole 8.1, odsek 1.  

3) MAS TOPOĽA o.z je povinná vyhlásiť výzvu na predkladanie ŽoNFP zaradenú do 

harmonogramu výziev od aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie 

CLLD zo strany PPA v ITMS2014+ (relevantné v prípade aplikácie jednokolového procesu 
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výberu projektov). V prípade, ak MAS TOPOĽA o.z nevyhlási výzvu na predkladanie ŽoNFP 

v zmysle tohto odseku do termínu uvedeného v príručke pre prijímateľa LEADER, PPA 

uplatní voči MAS TOPOĽA o.z sankcie v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP.  

4) MAS TOPOĽA o.z je povinná pre opatrenia PRV SR 2014 – 2020 počas každého 

kalendárneho roka vyhlásiť minimálne výzvy: - dve výzvy na predkladanie projektových 

zámerov alebo, - dve výzvy na predkladanie ŽoNFP alebo, - jednu výzvu na predkladanie 

projektových zámerov a jednu výzvu na predkladanie ŽoNFP.  

5) Po vykonaní kontroly výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany PPA vykoná MAS 

TOPOĽA o.z  aktiváciu predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v systéme ITMS2014+. Za 

aktiváciu výzvy na predkladanie ŽoNFP v systéme ITMS2014+ je zodpovedná MAS 

TOPOĽA o.z 

 6) Originál výzvy na predkladanie ŽoNFP zo systému ITMS2014+ (ak relevantné) je 

súčasťou dokumentácie, týkajúcej sa predmetnej výzvy a musí byť podpísaná štatutátnym 

orgánom MAS TOPOĽA o.z 

7) MAS TOPOĽA o.z je povinná zverejniť výzvu na predkladanie ŽoNFP aj na svojom 

webovom sídle, avšak toto zverejnenie má iba informatívny charakter bez právnych účinkov a 

za oficiálne zverejnenie s právnymi účinkami (možnosť podať projektový zámer) sa považuje 

zverejnenie v systéme ITMS2014+.  

8)Výzva bude mať formu: uzavretej výzvy, ktorá je charakterizovaná presným určením 

dátumu jej vyhlásenia a dátumu jej uzavretia, pričom dĺžka trvania uzavretej výzvy na 

predkladanie ŽoNFP je minimálne 30 pracovných dní, samotná lehota na predkladanie 

ŽoNFP môže byť vo výzve kratšia, vždy však musí končiť posledným dňom trvania výzvy;  

9) V rámci otvorenej výzvy na predkladanie ŽoNFP je možné priebežne predkladať ŽoNFP 

až do uzavretia výzvy. Schvaľovanie ŽoNFP prebieha v rámci príslušných hodnotiacich kôl, 

účelom čoho je zabezpečiť optimálny a plynulý priebeh schvaľovania ŽoNFP.  

10) Systém hodnotiacich kôl znamená, že ŽoNFP priebežne predkladané na MAS TOPOĽA 

o.z  sú v závislosti od dátumu predloženia zoskupované do skupín (hodnotiacich kôl), 

označených poradovými číslami, pričom každé z nich má vopred stanovený konečný termín, 

podľa ktorého MAS TOPOĽA o.z zoskupuje a priebežne zaraďuje predkladané ŽoNFP do 

schvaľovacieho procesu. MAS TOPOĽA o.z po ukončení hodnotiaceho procesu (výberu 

ŽoNFP) vypracuje záverečnú správu z výzvy na predkladanie ŽoNFP, v ktorej navrhne PPA 
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pre jednotlivé ŽoNFP vydanie konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF 

(rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) a to, 

najneskôr do 40 pracovných dní od posledného termínu predloženia ŽoNFP v rámci príslušnej 

výzvy (uzavretá výzva), resp. príslušného hodnotiaceho kola výzvy (otvorená výzva). V 

prípade, ak MAS TOPOĽA o.z nedodrží termín uvedený v predchádzajúcej vete tohto odseku, 

PPA uplatní voči MAS TOPOĽA o.z sankcie v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP.  

11) Výzva musí  obsahovať náležitosti v súlade so Systémom riadenia CLLD a príručkou pre 

žiadateľa/prijímateľa v platnom znení. 

  

 

Postup vyhlásenia výzvy na úrovni RO 

1) Forma a štruktúra výzvy na predkladanie ŽoNFP je definovaná v zmysle nariadenie vlády 

č. 71/2018. Po vypracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS v ITMS2014+ pred 

jej oficiálnym zverejnením vykonaná kontrola zo strany PPA do 5 pracovných dní priamo v 

ITMS2014+. V prípade pripomienok zo strany PPA je MAS TOPOĽA o.z  povinná ich 

zapracovať do predmetnej výzvy priamo v ITMS 2014+. PPA posúdi predmetnú výzvu na 

predkladanie ŽoNFP so stratégiou CLLD, zverejneným harmonogramom výziev, 

podmienkami uvedenými v relevantnej schéme štátnej pomoci a/alebo schémy pomoci de 

minimis, relevantnými metodickými príručkami pre žiadateľa. V prípade, ak MAS TOPOĽA 

o.z  nezapracuje pripomienky PPA do do predmetnej výzvy v termíne stanovenom v príručke 

pre prijímateľa LEADER, PPA môže uplatniť voči MAS TOPOĽA o.z sankcie v zmysle 

podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

2) PPA posúdi predmetnú výzvu na predkladanie ŽoNFP so zverejneným harmonogramom 

výziev, podmienkami uvedenými v relevantnej schéme štátnej pomoci a/alebo schémy 

pomoci de minimis, relevantnými metodickými príručkami pre žiadateľa. 

 

Postupy hodnotenia ŽONFP /ŽoPr 

1)MAS zabezpečí priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ 

(ak relevantné). 
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2) Odborný hodnotiteľ zabezpečí overenie cieľa rozsahu a činnosti projektu. Cieľ projektu 

musí byť v súlade so sledovanými cieľmi PRV 2014 – 2020 pre príslušné opatrenie, podrobne 

stanovenými v metodickej príručke, stratégii CLLD a vo výzve. Rozsah a činnosti projektu 

musia byť v súlade s podporovaným rozsahom a činnosťami stanovenými vo výzve, 

metodickej príručke a v stratégii CLLD. 

3) V prípadoch, ak je to relevantné odborný hodnotiteľ vykoná overenie súladu predloženej 

ŽoNFP so schémou štátnej pomoci alebo schémou pomoci de minimis pre príslušné 

opatrenie/podopatrenie. 

4) Odborní hodnotitelia vykonajú odborné hodnotenie ŽoNFP na základe kritérií na výber 

projektov CLLD zverejnených vo výzve na predkladanie ŽoNFP. 

5) Odborné hodnotenie jednotlivých ŽoNFP zaznamenávajú odborní hodnotitelia 

do hodnotiaceho hárku. 

6) Hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie kritérií vrátane komentára odborných 

hodnotiteľov (t. j. slovný popis dôvodov vyhodnotenia daného kritéria a počtu pridelených 

bodov), popis záverov z odborného hodnotenia a súčet dosiahnutých bodov z odborného 

hodnotenia. 

7) Odborní hodnotitelia, ktorí vykonávali odborné hodnotenie, t. j. obaja odborní hodnotitelia 

a, ak je to relevantné aj tretí hodnotiteľ, podpíšu hodnotiaci hárok. 

8) Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v systéme ITMS2014+ (ak 

relevantné), resp. MAS zabezpečí zadanie podpísaného hodnotiaceho hárku do ITMS 2014+. 

9)Odborní hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

10) Hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených MAS, pričom nie sú 

oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS 

11) MAS je povinná výsledky po overení písomne zaznamenávať. 

12) Špecifiká postupov odborného hodnotenia ŽoNFP sú uvedené v príručke pre prijímateľa 

LEADER. 

Uplatnenie hodnotiacich kritérií 

1) MAS v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie ŽoNFP odbornými 

hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP na základe hodnotiacich kritérií 

zverejnených vo výzve. Pred výkonom samotného odborného hodnotenia MAS zabezpečí, 

oboznámenie hodnotiteľov s podmienkami a spôsobom výkonu odborného hodnotenia. 

2) Ak počas odborného hodnotenia hodnotitelia zistia, že na posúdenie splnenia odborného 
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hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany žiadateľa doplňujúce informácie, MAS vyzve 

žiadateľa na objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov (max. 2 výzvy na doplnenie počas 

odborného hodnotenia). Požadované údaje musia mať súvislosť s posúdením kritérií 

odborného hodnotenia. MAS určí v prípade takéhoto postupu primeranú lehotu na doplnenie 

údajov, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní, pričom súčasťou výzvy je aj 

informácia o tom, že nepredloženie dokumentov vôbec, resp. v prípade doručenia 

požadovaných náležitostí po stanovenom termíne, resp. ak aj po doplnení chýbajúcich 

náležitostí sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a nie je možné konštatovať 

nesplnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o neschválení ŽoNFP, 

bude viesť k zastaveniu konania o ŽoNFP. 

3) Výstupom z odborného hodnotenia je hodnotiaci hárok. Hodnotiaci hárok obsahuje 

vyhodnotenie kritérií a súčet dosiahnutých bodov. 

4) MAS môže vo výzve stanoviť minimálny počet bodov, ktoré musí ŽoNFP v rámci 

bodovacích kritérií dosiahnuť. 

Postupy výberu projektových zámerov 

 

Aplikáciou rozlišovacích kritérií v ITMS2014+ výberová komisia stanoví poradie ŽoNFP, 

ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre 

poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre 

poskytnutie príspevku. 

2) Výberová komisia zaznamená proces aplikácie rozlišovacích kritérií v písomnej podobe. 

3) Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého kola 

hodnotenia záverečnú správu z výzvy (ŽoNFP), v ktorej navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP 

vydanie konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie 

o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) . Záverečná správa z výzvy 

(ŽoNFP) spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola hodnotenia, je 

MAS povinná predložiť na PPA do 45 pracovných dní odo dňa ukončenia výzvy. V prípade, 

ak MAS nepredloží záverečnú správu z výzvy na predkladanie ŽoNFP a všetky prijaté ŽoNFP 

v termíne stanovenom v predchádzajucej vete tohto odseku, PPA môže uplatniť voči MAS 

sankcie v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

4) Záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS. 

Dokumenty doložené do záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP) musia byť originály, pričom 
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musí obsahovať ýstupy z administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj výberu 

ŽoNFP. 

5) Špecifiká postupov jednokolového procesu výberu sú uvedené v príručke pre prijímateľa 

LEADER. 

6) Výberová komisia vykonáva v rámci výberu projektov činnosti uvedené v ods. 1 kapitoly 

6.1.4.3 Systému riadenia v platnom znení 

5.2 Akčný plán 

 

Akčný plán je zoznamom konkrétnych krokov, realizáciou ktorých sa dosiahnu stanovené 

ciele stratégie. Je rozdelený na opatrenia financované z rozpočtu EFRR, opatrenia 

financované z rozpočtu EPFRV a opatrenia financované z iných zdrojov,  vrátane zdrojov 

MAS. 

Opatrenia sú  v súlade s príslušnými článkami nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, s cieľmi politiky 

rozvoja vidieka a zohľadňujú dohodnuté pravidlá komplementarity v rámci CLLD medzi 

PRV a IROP (medzi fondmi EPFRV a EFRR).  Dodržiavajú tiež podmienku, že rovnaký 

výdavok nesmie byť refinancovaný z viacerých zdrojov.   

 

Tabuľka č. 18.A: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Investície do hmotného majetku (čl. 17 nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M 04/4.2./ 

4/4.2 

Podpora  pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov  

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠCIROP 

3A, 6A 

Primárna fokusová oblasť 6B  

Sekundárna FO predominantná: 3A 

Sekundárna FO doplnková  – 2A 

 

Ciele opatrenia  Finalizáciou výrobného procesu rastlinných a živočíšnych produktov  vytvárať 

nadhodnotu a využívaním nových technológií rozšíriť výrobu a distribúciu 

v obchodných reťazcoch nových ako aj tradičných potravinových výrobkov. 

Upraviť vhodné nevyužité hospodárske objekty a zakúpiť vhodnú technológiu pre 

zriadenie  výrobných priestorov  na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych 

výrobkov a ich distribúciu v biokvalite  do produkčno – spotrebiteľských reťazcov. 



 

98 

 

Doplniť technológiu  existujúceho nevyužitého bitúnku  finálne podľa normy. 

Pristaviť k súčasnému pekárenskému objektu  výrobné  a skladovacie priestory, 

obstarať pekárenskú technológiu  pre výrobu bezlepkových pekárenských výrobkov. 

V rámci krátkych obchodno - predajných reťazcov zriadiť vhodné predajné miesto. 

Zdôvodnenie výberu Doposiaľ v regióne sa realizuje len predaj poľnohospodárskych živočíšnych zvierat 

a rastlinných produktov bez vytvárania akejkoľvek nadhodnoty mimo región čo má 

negatívny dopad na zamestnanosť v regióne ako i ponuku vlastných výrobkov.    

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR 2014-2020 

1.výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov 

súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom 

poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady 

obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok); 

2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a 

technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho 

vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, 

uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a 

potravinárskych výrobkov; 

3.stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu 

miestnej zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie; 

4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, 

osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, manipulačných 

vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; 

5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie 

výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským 

reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania 

programov správnej výrobnej praxe; 

6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo 

elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd; 

7.investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych 

produktov; 

8.  investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní; 

9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické 

zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia). 

Oprávnení prijímatelia Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) môžu byť podniky v zmysle čl. 

107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich 

právny status a spôsob financovania, ktoré sú: 

 fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania 

produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby 

(s výnimkou rybích produktov); 

 fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. 

Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky (v 

zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014). 

Intenzita pomoci  Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro, malý a 

stredný podnik je 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského 

kraja) 

Oprávnené výdavky Pre oprávnené výdavky vo všeobecnosti platí, že  sú to výdavky, pri ktorých verejné 
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obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, boli vynaložené až po predložení 

ŽoNFP na PPA a oprávnenosť výdavkov  bola deklarovaná odsúhlasením 

verejného obstarávania zo strany PPA. 

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD 

sú považované  za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, 

na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, 

ktorá je vyhlásená MAS,  s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 

1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v 

čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. 

januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O 

ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 

náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)  nariadenia 

EPFRV.“ 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min. 10 000 Max.  90 000 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 180 000 67 500 22 500 90 000  

VR      

Spolu   180 000 67 500 22 500 90 000  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

1. Opatrenia  spĺňajú  podmienky trvalo udržateľného rozvoja regiónu 

2. Spolupráca a kvalita partnerstva pri výrobe a distribúcii 

3. Zhodnotenie a finalizácia poľnohospodárskych surovín 

4. Spracovanie suroviny vo vlastných, alebo partnerských spracovateľských 

zariadeniach  v regióne 

5. Využitie marketingových nástrojov pre distribúciu a spotrebu 

poľnohospodárskych výrobkov 

6. Dosiahnutie vyššieho stupňa biokvality výrobkov 

7. Vytváranie nových pracovných miest 

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadosti 

2. Dopad projektu na vytvorenie pracovných miest a na ekonomickú 

a sociálnu oblasť územia 

3. Posúdenie stupňa efektívnosti vynaložených prostriedkov 

4. Rozsah plánovaných činností a zoznam príloh 

 

V súlade so schválenými  Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Zmluvy s dodávateľmi z regiónu 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
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Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.2 

 

počet zrealizovaných 

investícií alebo 

technológií 

počet 0 4 

2 

 

4.2 

 

Počet 

zrekonštruovaných 

priestorov 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

November 2017 

Dátum vyhlásenia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

Dátum uzavretia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

 

 

Tabuľka č. 18. B: Opatrenie Stratégie CLLD 

Názov opatrenia  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti (čl. 19 nariadenia 

EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M 06/6.4 

6/6.4 

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

6A, 5C 

Primárna fokusová oblasť 6B 

Sekundárna FO predominantná – 6A, 5C 

Sekundárna FO doplnková – 2A 

 

Ciele opatrenia  rozšíriť kapacitu existujúcich ubytovacích zariadení a diverzifikovať činnosti 

zariadení CR v regióne o nové doplnkové atraktívne služby pre ich  využívanie 

návštevníkmi a obyvateľmi vidieckych oblastí  

Zdôvodnenie výberu využitie ubytovacích, stravovacích a doplnkových zariadení bude mať dopad nielen 

na vznik pracovných miest, ale i na ekonomiku regiónu. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR 2014-2020 

Účelom poskytnutia pomoci je podpora investícii do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností prostredníctvom pomoci na počiatočnú investíciu 

na: 

- hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba 

nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel 

alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu technológií, 

strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie 

kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty 

alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti; 

- hmotné a nehmotné aktíva na spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých 

výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE– v rámci 
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danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia 

alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, 

vrátane vnútorného vybavenia, nákupu zariadení a pod.v nadväznosti na založenie 

nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu 

činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho 

činnosti; 

Za počiatočnú investíciu sa považuje investícia do hmotných a nehmotných aktív, 

ktorá sa týka založenia nového podniku, rozšírenia kapacity existujúceho podniku, 

diverzifikácie výroby podniku na produkty  alebo služby, ktoré sa predtým 

v podniku nevyrábali alebo neposkytovali. 

Oprávnení prijímatelia Oprávneným žiadateľom (konečným prijímateľom) sú podniky v zmysle čl. 107 

ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich 

právny status a spôsob financovania, ktoré sú:. 

A. v prípade investícii  spojených s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou: 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), 

ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve: 

o súkromných vlastníkov a ich združení; 

o obcí a ich združení; 

o Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a 

nakladanie s ním. 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) 

podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), ktorých 

podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%. 

- Nepoľnohospodárske, nelesnícke a neakvakultúrne1mikropodniky 

a malé podniky vo vidieckych oblastiach (v zmysle Prílohy I  nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 651/2014). 

- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky v zmysle 

Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných 

tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania Žiadosti 

                                                
1 Nepoľnohospodárskym, nelesníckym a neakvakultúrnym podnikom sa rozumie aj poľnohospodársky, lesnícky a akvakultúrny 

podnik, ktorého podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry/lesníctva/poľnohospodárstva na celkových tržbách/príjmoch, za 

predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, je menší ako 30%. 
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o NFP (ďalej len „ŽoNFP“), predstavuje minimálne 30%. 

 

B. Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) v prípade investícii  

spojených so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup 

spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE : 

- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky v zmysle 

Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných 

tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%. 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), 

ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve: 

o súkromných vlastníkov a ich združení; 

o obcí a ich združení; 

o Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a 

nakladanie s ním. 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) 

podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), ktorých 

podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%. 

Intenzita pomoci  Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 

 55 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA; 

Oprávnené výdavky Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD 

sú považované  za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, 

na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, 

ktorá je vyhlásená MAS,  s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 

1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v 

čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. 

januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O 

ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 

náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)  nariadenia 

EPFRV.“ 

Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva2 na počiatočnú investíciu, zameranú 

na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo 

                                                
2 V zmysle článku 2, ods. 29 a 30, Kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 hmotné aktíva pozostávajú z pozemkov, budov, závodov, strojov a 
zariadení a nehmotné aktíva sú aktíva, ktoré nemajú fyzickú alebo finančnú podobu, napr. patenty, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo.   
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diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli 

predmetom jeho činnosti a to:  

 výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Zmluva s dodávateľom/ 

poskytovateľom alebo zhotoviteľom tovarov, prác a služieb môže nadobudnúť 

účinnosť až po predložení ŽoNFP. 

 výdavky, pri ktorých bol dodržaný stimulačný účinok pomoci. Pomoc sa 

pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca pomoci podá písomnú 

ŽoNFP v rámci tejto  tejto výzvy, pred začatím práce3 na projekte alebo činnosti , 

 nadobudnuté aktíva musia byť nové, s výnimkou mikropodnikov a 

malých  podnikov, 

 oprávnené výdavky sú výdavky na oprávnené projekty, a to výdavky na: 

výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rozšírenie kapacity nehnuteľného 

majetku vrátane prípravy staveniska,, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane 

vnútorného vybavenia; u obstarania nehnuteľného majetku ( okrem  

nezastavaného a zastavaného pozemku ) najviac za sumu nepresahujúcu 30 % 

celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým 

posudkom.  

o kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 

% celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú 

znaleckým posudkom.  

o obstaranie nových strojov a zariadení vrátane leasingu do výšky ich 

trhovej hodnoty 

o nehmotné investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru,  

o Za oprávnené vnútorné vybavenie nehnuteľného majetku sa pre potreby 

tejto výzvy pokladajú len elektrospotrebiče, prístroje a technológie ( napr. 

sauna, zariadenie posilňovne ) súvisiace s cieľom projektu. Pokiaľ nie sú 

súčasťou stavby musí ísť o majetok zaradený do dlhodobého hmotného 

majetku ( t.j. samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so 

samostatným technicko-ekonomickým určením s obstarávacou cenou 

nad 1700 EUR resp. s cenou pod 1700 EUR, pokiaľ doba ich 

použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok) 

o  Za oprávnené stroje sa pre potreby tejto výzvy pokladajú len stroje 

slúžiace na výrobu alebo poskytovanie služieb  v súlade s cieľom 

projektu, pričom v oblasti 1 maximálne  spolu do 30 % oprávnených 

výdavkov projektu. Za oprávnené  zariadenia sa pre všetky oblasti pre 

                                                
3Začatím prác sa rozumie buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok  objednať zariadenie, 

pozemok, stavbu stroj alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup 

pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác. 
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potreby tejto výzvy považujú všetky výrobné a obslužné zariadenia 

a technológie súvisiace s oprávneným predmetom  projektu. 

o Za oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky súvisiace s úpravou okolia 

vrátane zelenej infraštruktúry – stromy, kríky a pod ak sú súčasťou 

stavebnej investície max do výšky 5 %  z oprávnených výdavkov projektu.  

o Za oprávnené výdavky v súvislosti s   oblasťou 1 a 2  sa považujú aj 

výdavky súvisiace poskytovaním stravovacích a reštauračných služieb. 

V rámci oblasti1 len do výšky 30 % oprávnených výdavkov projektu. V 

oblasti 2 výhradne na účel  a pre cieľovú skupinu definovanú v bode 

2.2.3.3 tejto výzvy. 

 Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto 

podmienok: 

o v prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej 3 roky 

po očakávanom dátume ukončenia projektu; 

o v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu finančného 

lízingu a musí zahŕňať záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva 

po uplynutí doby prenájmu. 

 V prípade investícii zameraných na diverzifikáciu činnosti podniku na 

produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti, musia oprávnené výdavky 

prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív4zaevidovanú 

vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác.  

 Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných výdavkov, ak 

spĺňajú tieto podmienky: 

o musia sa používať výlučne v podniku, ktorý je príjemcom pomoci; 

o musia byť odpisovateľné; 

o musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú 

v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi; 

o musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, 

a musia ostať spojené s projektom, na ktorý bola pomoc poskytnutá, 

najmenej počas troch rokov a v prípade veľkých podnikov najmenej päť 

rokov. 

 Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným 

obstarávaním 

Výška príspevku Min. 10 000 € Max.  70 000 € 

                                                
4Znovupoužitými aktívami sa rozumie hmotný a nehmotný majetok, ktorý bude znovu použitý v rámci oprávnenej činnosti 

podľa tejto schémy. Pri stanovovaní účtovej hodnoty existujúceho (znovupoužitého) majetku je potrebné vziať do úvahy, do 

akej miery je majetok „znovupožitý“ (pomernú časť účtovnej hodnoty). 
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(minimálna a maximálna) 

Finančný plán   Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 127 272,73 52 500 17 500 57 272,73  

VR      

Spolu 127 272,73 52 500 17 500 57 272,73  

Princípy pre stanovenie 

výberových a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

8. Opatrenia  spĺňajú  podmienky trvalo udržateľného rozvoja regiónu 

9. Spolupráca sprostredkovateľov a poskytovateľov služieb CR a kvalita 

partnerstva 

10. Zhodnotenie existujúcich ubytovacích a doplnkových zariadení  

11. Zapájanie samospráv, podnikateľov a neziskového sektoru pri príprave 

lokalít a obcí pri vytváraní optimálnych podmienok pre rozvoj aktivít v CR  

12. Spracovanie ponuky  tzv. balíčkov služieb  v  zariadeniach  CR v regióne 

13. Využitie marketingových nástrojov pre distribúciu propagačných 

materiálov 

Rozlišovacie: 

5. Termín podania žiadosti 

6. Vplyv projektu na vytvorenie pracovných miest a na ekonomiku územia 

7. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov na realizáciu 

navrhovaných opatrení. 

8. Rozsah plánovaných činností a zoznam príloh 

 

V súlade so schválenými  Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov voči mestu/obci  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

6.4 pracovné miesta 

vytvorené 

v podporovaných 

projektoch (oblasť 

zamerania 6A) 

počet 0 2 

6.4 podporené projekty počet 0 2 

6.4  

 

Počet nových 

poskytovaných služieb 

počet  0 1 
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6.4  

 

Počet novovytvorených 

lôžok 

počet 0 8 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Jún 2020 

Dátum vyhlásenia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

Dátum uzavretia výzvy:  V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

 

 

Tabuľka č. 18.CB: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20 nariadenia EÚ č. 

1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M07/7.2 

7/7.2 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov 

a úspor energie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

ŠCIROP 

6B 

Primárna fokusová oblasť - 6B  

Sekundárna FO predominantná – 6B 

Sekundárna FO doplnková  – 6A 

Ciele opatrenia  Cieľom je zlepšenie a rozšírenie všetkých druhov infraštruktúr 

 

Zdôvodnenie výberu zvýšenie bezpečnosti a atraktívnosti pre obyvateľov a návštevníkov obce 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR 2014-2020 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity: 

1. Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, 

mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, V 

prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v 

malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu 

znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi 

vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k 

miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho 

cestovného ruchu a pod.); 

2. Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

3. Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných 

priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

4. Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 

prehlbovanie existujúcich obecných studní. 

Oprávnení prijímatelia 

Všetky obce z územia MAS 

Intenzita pomoci  Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov  

Oprávnené výdavky „Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie 

CLLD sú považované  za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania 

ŽoNFP, na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS,  s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 

1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v 

čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. 

januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O 

ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 
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náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)  nariadenia 

EPFRV.“ 

 

1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014,  vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, 

2. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 

2.2, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 

a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na 

prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, 

projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním 

projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 

1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 

udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max.  8%). Výdavky na 

prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  predložením ŽoNFP na 

PPA, 

3. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 

2.2, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 

infraštruktúry obce; 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

minimálne 10 000 € 

maximálne  60 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 285 000 213 750 71 250   

VR      

Spolu  285 000 213 750 71 250   
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

Dokument PRV 2014 - 2020 

Vlastné: 

1. Kvalita a komplexnosť technickej a projektovej dokumentácie 

2. Kvalita projektového zámeru na dopad zvýšenia návštevníkov 

3. Miera zapojenia nezamestnaných pri pomocných prácach a úpravách 

4. Umiestnenie drobných objektov a ciest z pohľadu rozvoja VCR 

5. Udržateľnosť projektu a starostlivosť o zariadenia 

6. Architektonické riešenie projektu 

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadostí 

2. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov 

3. Vplyv projektu na spoločenský a ekonomický význam  

4. Kvalita a rozsah príloh 

V súlade so schválenými  Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.2 zrealizované 

investície 

počet 0 10 

7.2 pracovné miesta 

vytvorené 

v podporovaných 

projektoch 

(Leader) (oblasť 

počet 0 2 
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zamerania 6B) 

7.2 

 

 

Počet km 

vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných 

ciest 

km 0 2 

7.2 

 

 

 

 

Počet km 

vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných 

chodníkov 

km 0 3 

7.2 

 

 

 

 

Počet 

vybudovaných 

autobusových 

zastávok 

počet 0 3 

7.2 

 

 

 

 

 

Počet vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných 

verejných 

priestranstiev a 

parkov 

počet 0 4 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Február 2018 

Dátum vyhlásenia výzvy:  V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

Dátum uzavretia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

 

 

Tabuľka č. 18.D: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

(čl. 20 nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M07/7.4 

7/7.4 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /ŠC IROP 

6B 

Primárna fokusová oblasť - 6B  

Sekundárna FO predominantná – 6B 

Sekundárna FO doplnková  – 6A, 4A-4C, 3A, 5C,  

 

Ciele opatrenia  - zlepšenie tepelno-tehnického stavu budov 

- zvýšenie atraktívnosti obce 

- vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity 

Zdôvodnenie výberu zlepšenie kultúrno-spoločenských podmienok  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRVSR 2014-2020 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity:  

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času 

 vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia 

športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie 

nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane 

rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov 

Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 

Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície 

spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného 

odpadu 

Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, 
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výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou 

energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby 

považujú len služby spojené so spolkovou  činnosťou v rámci komunitných centier, 

služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené 

s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené 

s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so 

športom v rámci obecných športových hál a telocviční 

Aktivita 6:investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných 

zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu 

ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace 

so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 

(montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

 

Oprávnení prijímatelia Všetky obce z územia MAS 

Intenzita pomoci  Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov  

Oprávnené výdavky 1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014,  vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, 

2. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 

2.2, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 

a to v max. výške 5% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na 

prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, 

projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním 

projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 

1%) a. Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  

predložením ŽoNFP na PPA, 

„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie 

CLLD sú považované  za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania 

ŽoNFP, na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS,  s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 

1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v 

čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. 

januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O 

ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 

náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)  nariadenia 

EPFRV.“ 

 

3. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 

2.2, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 

infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do 

využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou 

iných investícií v rámci operácie;  

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

minimálne  10 000 € 

maximálne  70 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 280 000 210 000 

 

70 000   

VR      

Spolu  280 000 210 000 70 000   
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Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

1. Kvalita a rozsah projektovej dokumentácie 

2. Dopad projektu na celoročné využitie objektov 

3. Miera zapojenia dlhodobo nezamestnaných na práce nezahrnuté 

v rozpočte 

4. Spoločenský význam a riešenie životných situácií projektu 

5. Dopad projektu na predaj produkcie na určených miestach  

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadosti 

2. Vlastnícke vzťahy 

3. Rozsah nepovinných príloh 

4. Rozsah plánovaných činností 

5. Dosah projektu na vekové štruktúry 

6. Rozsah plánovaných činností 

 

V súlade so schválenými  Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

súčinnosť projektu s PHSR obce 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.4 Zrealizované investície počet 0 10 

7.4 Pracovné miesta 

vytvorené 

v podporovaných 

projektoch (Leader) 

(oblasť zamerania 6B) 

počet 0 1 

7.4 

 

 

 

 

Počet zrekonštruovaných 

zariadení, pre kultúrno-

spoločenské a športové 

vyžitie 

počet 0 3 

7.4 

 

 

 

Počet vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných 

detských a športových 

ihrísk 

počet 0 2 

7.4 

 

 

 

 

Počet zrekonštruovaných 

a vybudovaných domov 

smútku 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Január 2019 

Dátum vyhlásenia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

Dátum uzavretia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

 

 

 

Tabuľka č. 18.E: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (čl. 21 

nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M08/8.3 

8/8.3 

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými 

katastrofami a katastrofickými udalosťami 
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Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /ŠC IROP 

4A, 4B, 4C 

Primárna fokusová oblasť  –  6B 

Sekundárna FO predominantná – 4A-4C 

Sekundárna FO doplnková  – 2C 

 

Ciele opatrenia  - zníženie rizík požiarov a výskytu škodcov zlepšením infraštruktúry v lesoch 

- vybudovať a opraviť lesné cesty,  zvažnice s ich prepojením v prípade 

lesných požiarov, vybudovať tzv. rozčleňovacie linky 

Zdôvodnenie výberu Zabezpečiť potrebnú starostlivosť o lesné cesty 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR 2014-2020 

1.výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k 

vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade 

s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným 

objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných 

ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest); 

2.realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým 

škodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky 

feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch 

(aplikácia chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu 

daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je 

účinná). 

Oprávnení prijímatelia Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby (právnickou 

osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe 

oprávnenia),  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

1) súkromných vlastníkov a ich združení; 

2) obcí a ich združení; 

3) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho 

poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a 

nakladanie s ním; 

4) štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; 

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.); 

5) pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných 

vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. 

právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov 

právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň 

obhospodarovateľmi lesa. 

Intenzita pomoci  Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania: 

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25% 

Oprávnené výdavky A) Všeobecné podmienky: 

 

1) Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s 

výnimkou výdavkov na prípravné práce, akými sú výdavky spojené 

so  získavaním povolení a vypracovávanie štúdií uskutočniteľnosti, 

súvisiacich s  výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou 

nehnuteľného majetku uvedené v bode B)8), pri ktorých verejné 

obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 ale výdavky na 

prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  predložením ŽoNFP 

na PPA, 

„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie 

CLLD sú považované  za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania 

ŽoNFP, na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS,  s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 

1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v 

čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. 
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januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O 

ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 

náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)  nariadenia 

EPFRV.“ 

 

 

2) Výdavky, ktoré sú v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným 

hospodárskym plánom) a s Národným plánom ochrany lesov, 

 

3) Výdavky, ktoré vznikli len v rámci tzv. „stimulačného účinku“, t.j. 

podanie ŽoNFP  pred začatím prác na projekte alebo činnosti 

oprávneného žiadateľa/prijímateľa. Začatím prác na projekte alebo 

činnosti sa rozumie buď začiatok činností alebo stavebných prác 

týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať 

zariadenie alebo využívať služby alebo akýkoľvek iný záväzok, na 

základe ktorého je daný projekt alebo činnosť nezvratná, a to podľa 

toho, čo nastane skôr. Prípravné práce, ako sú práce spojené so 

získaním povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa 

nepokladá za začatie prác alebo činností, čiže žiadateľ na ne môže 

vynaložiť výdavky pred podaním ŽoNFP. 

 

4) Výdavky, ktoré žiadateľ zdokumentuje predložením relevantných 

informácií z Programu starostlivosti o les (§47 zákona č.326/2005 

Z.z.) a prípadne inej dokumentácie ochrany prírody podľa §54 

zákona č.543/2002 Z. z. 

 

5) Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným 

obstarávaním. 

 

B) Vecné zameranie: 

 

1) výdavky na výstavbu, rekonštrukciu protipožiarnych lesných ciest, 

ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto 

podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia 

a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie 

výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, 

ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest). 

Výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest je oprávnená ak slúži ako 

prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade 

s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody.  

2) výdavky na realizáciu projektov komplexného protipožiarneho 

monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným 

stupňom požiarovosti, t.j. oprávnené výdavky musia vždy súvisieť 

s monitorovaním lesného pozemku žiadateľa s vysokým a stredným 

stupňom požiarovosti. Tým sa nevylučuje, že monitorovací systém 

okrem lesných pozemkov žiadateľa v dôsledku dosahu zariadenia 

a skladby lesných pozemkov nemôže monitorovať aj ďalšie lesné 

pozemky, resp. priľahlé pozemky. 

V  prípade investícií na účely ochrany pred požiarmi sú oprávnené iba projekty 

realizované v lesných oblastiach klasifikovaných ako oblasti so stredným až 

vysokým stupňom rizika lesných požiarov (oblasti so stredným až vysokým stupňom 

rizika lesných požiarov sú v SR taxatívne určené všeobecne záväzným právnym 

predpisom - vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ohrane lesa v 

prílohe č. 11 v znení jej dodatkov a úprav). 

3) výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a dodávku protipožiarnych 

monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie 

V prípade investícií na účely ochrany pred požiarmi sú oprávnené iba projekty 
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realizované v lesných oblastiach klasifikovaných ako oblasti so stredným až 

vysokým stupňom rizika lesných požiarov (oblasti so stredným až vysokým stupňom 

rizika lesných požiarov sú v SR taxatívne určené všeobecne záväzným právnym 

predpisom - vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ohrane lesa v 

prílohe č. 11 v znení jej dodatkov a úprav). 

4) výdavky na realizáciu preventívnych opatrení malého rozsahu proti 

kalamitným biotickým škodcom, ktorí môžu spôsobiť zamorenie 

v lesoch a ktorých zoznam je uvedený v bode 2.2. formou kladenia a 

asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a 

aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch  

V prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb musí byť riziko 

výskytu príslušnej katastrofy podporené vedeckými dôkazmi a uznané Národným 

lesníckym centrom, v prípade preventívnych opatrení, týkajúcich sa škodcov je 

aplikácia chemických prípravkov oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného 

opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná. 

5) Výdavky na prípravné práce, súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a 

modernizáciou nehnuteľného majetku: 

- výdavky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie – max do 3% z výšky projektu 

- výdavky na poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti 

vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie 

uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v 

prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú 

realizovať žiadne investície súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného 

majetku – max. do 2% z výšky projektu,  

6) Výdavky na poplatky architektom, inžinierom a konzultantom za 

stavebný dozor – max do 1% z výšky projektu 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min. 10 000 € 

Max.  30 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 30 000 22 500 7 500   

VR      

Spolu  30 000 22 500 7 500   
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

1. Kvalita spracovania projektovej a technickej dokumentácie 

2. Vybudovanie oddychových zón a náučných chodníkov 

3. Možnosti vytvorenia podmienok pre poľovníctvo 

4. Posúdenie čistoty lesa a preventívne opatrenia proti škodcom 

5. Kvalita hospodárenia v lesoch žiadateľa 

6. Výška vlastných finančných prostriedkov do projektu 

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadostí 

2. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov 

3. Opatrenia pre zdravotnú funkciu lesa 

4. Možnosti aktivít v lese v zmysle platnej legislatívy 

5.  

V súlade so schválenými  Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

súlad projektu s lesným hospodárskym plánom 
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Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

8.3 počet 

zrekonštruovaných 

lesných ciest v km 

km 0 2 

8.3 

 

 

 

 

Dĺžka 

vybudovaných 

rozčleňovacích 

liniek v km 

km 0 1 

8.3 

 

 

 

Rozsah ošetreného 

územia proti 

škodcom v ha 

ha 0 10 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Február 2020 

Dátum vyhlásenia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

Dátum uzavretia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

 

 

 

Tabuľka č. 18.F: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia Spolupráca (čl. 35 nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

 

Priradenie kódu opatrenia  M 16/16.2 

16/16.2 

Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov , postupov, procesov a 

technológií 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

1A, 1B, 2A, 3A, 4C, 5C, 6A 

Primárna fokusová oblasť  –6B  

Sekundárna FO predominantná – 2A, 5C, 4A-4C 

Sekundárna FO doplnková  – 1A, 1B, 2A, 6A 

 

Ciele opatrenia Cieľ: Vytvorenie školského pestovateľského a spracovateľského závodu v oblasti 
pestovania ovocia a zeleniny 

- Pripraviť podnikateľský zámer a pestovateľský program pestovania ovocia 

a zeleniny, vrátane jeho spracovania, 

- Odkúpiť, resp, dlhodobo prenajať vhodný pozemok  

- Nakúpiť sadbový materiál 

- Obstarať pestovateľskú a výrobnú technológiu 

- Obstarať vhodné skladové priestory 

- Spracovať marketingový plán so zámerom odpredaja ovocia a zeleniny do 
škôl cez program Školské ovocie 

Zdôvodnenie výberu zvýšenie podielu regionálnych produktov v regióne  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
V súlade s PRV SR 2014-2020 

Pilotné projekty budú prioritne zamerané na:  

a) podporu inovácií a inovatívnych riešení;  

b) vývoj a zavádzanie nových výrobkov, postupov, procesov a technológií;  

c) vývoj a zavádzanie nových postupov a procesov pri odbyte poľnohospodárskych 

produktov a výrobkov;  

d) vývoj a zavádzanie nových inovatívnych postupov v súvislosti s variabilným resp. 

presným obhospodarovaním pôdy a s technikou a technológiou v živočíšnej 

výrobe;  
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e) pilotné projekty v rámci spoločných činností realizovaných v záujme zmiernenia 

klímy, ekológie a zlepšenia životného prostredia. 

Oprávnení prijímatelia najmenej tri subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi 

v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, lesnom hospodárstve alebo v sektore 

cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí 

prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane 

medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií 

a výskumných organizácií. 

V prípade verejného subjektu je možná podpora aj jedného subjektu, pokiaľ 

poskytnutá podpora bude mať pozitívny vplyv na konkrétnych konečných 

užívateľov, bude verejne prístupná alebo voľne šíriteľná. V uvedenom prípade 

bude možné využiť postupy v zmysle §26 zákona 292/2014 o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Intenzita pomoci  Miera podpory 100 % celkových oprávnených nákladov 

Oprávnené výdavky Oprávnenosť výdavkov je stanovená v čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v čl. 

60-61 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a bude bližšie špecifikovaná vo výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP.  

„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie 

CLLD sú považované  za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania 

ŽoNFP, na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS,  s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s 

investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 

1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v 

čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy  na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. 

januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O 

ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 

náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)  nariadenia 

EPFRV.“ 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min.. 10 000 € 

Max. 49 720 € 

Finančný plán  

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 49 720 37 290 12 430   

VR      

Spolu 49 720 37 290 12 430   

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií6 

V súlade s prílohou hodnotiaceho a bodovacieho kritéria 

V súlade so schválenými  Kritériami pre výber projektov stratégie CLLD v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Doklad o vysporiadaní finančných záväzkov s obcou/mestom 
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Tabuľka č. 18.G: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (čl. 35 nariadenia EÚ č. 

1303/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M 19/19.4 

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /ŠC IROP 

6B 

Ciele opatrenia  Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD: 

a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 

b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, 

workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác; 

c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí 

a zručností pri príprave projektov. 

Zdôvodnenie výberu  propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

budú stanovené vo výzve 

Oprávnení prijímatelia miestne akčné skupiny 

Intenzita pomoci miera podpory je 100 % z celkových oprávnených výdavkov 

Oprávnené výdavky budú stanovené vo výzve 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť 15% a max 25% 

z celkových výdavkov v rámci operácie Chod miestnej akčnej skupiny a animácie 

Finančný plán   

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 42 000 31 500 10 500   

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

16.2 Projekty 

spolupráce 

 

počet 0 1 

16.2 pracovné miesta 

vytvorené v 

podporovaných 

projektoch (oblasť 

zamerania 6A) 

počet 0 2 

16.2 

 

Rozloha 

odkúpeného 

pozemku v ha 

ha 0 1 

16.2 

 

 

 

Skladové priestory 

v m² 

M2 0 20 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Jún 2020 

Dátum vyhlásenia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 

Dátum uzavretia výzvy: V zmysle schváleného Harmonogramu výziev 
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 VR      

Spolu  42 000 31 500 10 500   
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

netýka sa  

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

netýka sa 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.4 počet obyvateľov, 

na  ktoré sa 

vzťahujú stratégie 

miestneho rozvoja 

počet 0 13 800 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

na základe výzvy RO 

 

Tabuľka č. 18.H: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia   

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /ŠC IROP 

5.1.1 A 

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií  

Ciele opatrenia  Cieľom je inovačnými metódami realizovať činnosti, ktoré pre miestny rozvoj budú mať 

multiplikačné účinky pri finalizovaní výrobkov a tvorbe pracovných miest. 

Vo výrobe  zvýšiť efektívnosť výrobných faktorov a technologických procesov za účelom 

dosiahnutia vyššej pridanej hodnoty, Uplatňovať a využívať informačné a komunikačné 

technológie, účinné formy marketingu   s cieľom zvýšenia predaja tovarov.   

Obstaraním špeciálnej technológie a zavádzaním inovatívnych prvkov vo výrobe 

rozširovať netradičnú výrobu pri výrobe prevádzkových a ubytovacích prenosných  

objektov a úzko špecializovanej výrobe pre vybraný trh záujemcov. 

Obstaraním drevárskej technológie a úpravou výrobných priestorov na spracovanie 

dreva  dodržať kvalitu  finálnych výrobkov a rozšíriť  sortiment podľa dopytu, najmä 

regiónu. 

Obstarať novú technológiu do rozšírenia výrobných kapacít a zvýšenie produkcie 

drevárskych výrobkov a prvkov drobnej architektúry vhodných i pre región v obciach 

a rekreačných lokalitách. Časť výroby je vyvážaná do štátov EÚ. 

Rozšíriť a zmodernizovať výrobu ochranných pomôcok a obuvi a ich distribúciu do 

obchodných reťazcov,  

Prostredníctvom MAS Topoľa, resp. Informačného a poradenského centra zabezpečovať 

spoločné stretnutia výrobcov a distribútorov  ako i predajcov s predvádzaním svojich 

výrobkov aj pre iné distribučné firmy, 

Zabezpečovať účasť na komerčných trhoch. 

Zdôvodnenie výberu podpora miestnych podnikateľských subjektov a zavádzanie nových technológii vo 
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výrobe, kde sa vytvoria nové pracovné príležitosti pre obyvateľov regiónu 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

B.) nutné stavebnotehnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

tehnológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

C.) podpora marketingových aktivít 

D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni 

miestnej ekonomiky a výmena skúseností 

Oprávnení prijímatelia - samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými 

prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH, 

- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými 

prijímateľmi z OP RH. 

Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 55 % zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

minimálne 10 000 € 

maximálne 100 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 866 327,27 476 480  389 847,27  

VR      

Spolu  866 327,27 452 656  389 847,27  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP, 

Vlastné: 

1. Majetkovo- právne usporiadanie a úroveň dodávateľsko – odberateľských 

vzťahov 

2. Úroveň spracovania projektovej a technickej dokumentácie 

3. Dopad rozšírenia výrobkov a služieb na zvýšenie návštevníkov a štúdia na 

zapojenie sa do obchodných reťazcov 

4. Inovatívny výrobok charakterizujúci a propagujúci územie MAS Topoľa 

5. Rozsah a kvalita partnerstva v rámci kooperácie výroby v regióne 

6. Výška pridanej hodnoty vo výrobnom procese 

7. Podpora predaja formou inovatívnych marketingových metód a foriem 

Rozlišovacie: 

1. Percentuálne prijatie znevýhodnených skupín do zamestnania 

2. Dopad realizácie projektu na ekonomiku územia 

3. Podiel predaja výrobkov pod značkou regiónu 

4. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov na vytváranie nových 

pracovných miest 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

Doklad o vysporiadaní finančných záväzkov s obcou/mestom 

Merateľné ukazovatele 

projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1,A Počet 

podporených 

Podniky 0 8 



 

119 

 

podnikov  

5.1.1.A Zamestnanosť 

v podporených 

podnikoch 

FTEs 0 9 

5.1.1.A Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť 

výrobky, ktoré sú 

pre firmu nové 

Podniky 0 2 

5.1.1.A Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť 

výrobky, ktoré sú 

pre trh nové 

Podniky 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Júl 2018 

 

Tabuľka č. 18.I: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia   

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

ŠCIROP 

5.1.1 B 

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií  

 

Ciele opatrenia  Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD 

Zdôvodnenie výberu netýka sa 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, 

workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na 

stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako 

aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach 

MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií 

CLLD (na úrovni MAS) 

Oprávnení prijímatelia miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu) 

Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 95 % zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min. 10 000 € Max. 225 000 € 

Finančný plán   
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 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 236 250 225 000  11 250  

VR      

Spolu  236 250 225 000  11 250  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

netýka sa 

Merateľné ukazovatele 

projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1.B Počet podporených 

MAS 

MAS 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

na základe výzvy RO 

 

Tabuľka č. 18.J: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia   

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /ŠCIROP 

5.1.2 A 

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  vybudovanie dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel nemotorovou dopravou mimo 

cesty I. triedy  

Zdôvodnenie výberu vyčlenenie trás pre cyklistov a peších 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo 

zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým 

zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc 

pre elektrobicykle a pod., 

Oprávnení prijímatelia - mestá/samostatné mestské časti a obce, 

- združenia miest a obcí 

- mikroregionálne združenia 

- občianske združenia 

- neziskové organizácie 
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Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 95% zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálne 10 000 € 

Maximálne 30 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 31 578,9 30 000  1 578,5  

VR      

Spolu  31 578,9 30 000  1 578,5  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP 

Vlastné: 

1. Kvalita a rozsah PD a technickej dokumentácie k jednotlivým opatreniam 

2. Predpokladané znížené percento využívania osobnej automobilovej dopravy do 

mestskej aglomerácie vybudovaním alternatívnych foriem infraštruktúry 

3. Využívanie inovatívnych metód pri výstavbe a rekonštrukcii trás. 

4. Dopad na ekonomiku regiónu a návštevnosť  

5. Úroveň a kvalita projektu  

Rozlišovacie. 

1. Termín podania žiadostí 

2. Kreatívne zostavenie ponúk a produktov a ich prepojenie na ponuku 

existujúcich subjektov 

3. Dopad na atraktívnosť regiónu MAS Topoľa 

4. Udržateľnosť projektového zámeru 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

napojenosť a súčinnosť projektovej dokumentácie na Stratégiu rozvoja cyklistickej 

a cykloturistickej dopravy 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2.A Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Jún 2019 

Tabuľka č. 18.K: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia  
 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /ŠCIROP 

5.1.2 B 

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  vytvorenie podmienok na priamy predaj regionálnych produktov pre konečných 

spotrebiteľov 
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Zdôvodnenie výberu ponuka regionálnych produktov priamo spotrebiteľovi 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych 

producentov 

Oprávnení prijímatelia - mestá/samostatné mestské časti a obce 

Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 95% zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálne 10 000 € 

Maximálne 30 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 31 578,9 30 000  1 578,9  

VR      

Spolu  31 578,9 30 000  1578,9  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP 

Vlastné: 

1. Kvalita a rozsah PD a technickej dokumentácie k trhovému miestu 

2. Zosúladenie trhového miesta a odstavných plôch 

3. Dopad vytvorených trhových podmienok na priamy predaj regionálnych producentov  

4. Jednoduchý projekt a jeho udržateľnosť/ integrovaný projekt a jeho udržateľnosť  

Rozlišovacie. 

1.  Termín podania žiadostí 

2. Kreatívne zostavenie ponúk a produktov a ich prepojenie na ponuku existujúcich 

subjektov 

3. Dopad na atraktívnosť regiónu MAS Topoľa 

4. Udržateľnosť projektového zámeru 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

súlad trhového miesta s územným plánom mesta 

Merateľné ukazovatele 

projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2.B Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Október 2019 

 

Tabuľka č. 19.A: Opatrenia PRV – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 
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Názov opatrenia  4.1Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

2A, 2B, 3A, 5C 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

 investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a 

špeciálnej  rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým 

súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a 

technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby 

vrátane strojov a náradia 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a 

pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na 

výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt 

 investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s 

variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a 

ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti 

pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 investície do zlepšenia odbytu 

 investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v 

súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie 

 investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín na poľnohospodárskej pôde 

 investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo 

živočíšnej výroby 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 180 000  90 000 90 000  

VR    

Spolu 180 000 90 000 90 000 

 

 

 

Názov opatrenia  6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6A, 5C 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Účelom poskytnutia pomoci je podpora investícii do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností prostredníctvom pomoci na počiatočnú investíciu na: 

- hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou – 

v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia 

alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane 

vnútorného vybavenia, nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na 

založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo 

diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli 

predmetom jeho činnosti; 

- hmotné a nehmotné aktíva na spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých 
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výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE– v rámci 

danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo 

modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane 

vnútorného vybavenia, nákupu zariadení a pod.v nadväznosti na založenie nového 

podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti 

podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti; 

Za počiatočnú investíciu sa považuje investícia do hmotných a nehmotných aktív, 

ktorá sa týka založenia nového podniku, rozšírenia kapacity existujúceho podniku, 

diverzifikácie výroby podniku na produkty  alebo služby, ktoré sa predtým v podniku 

nevyrábali alebo neposkytovali. 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 57 272,73  70 000  57 272,73  

VR    

Spolu 57 272,73 70 000 57 272,73 

 

 

 

Názov opatrenia  7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov 

a úspor energie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity: 

1. Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, V prípade 

investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom 

rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej 

oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou 

dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému 

rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

2. Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

3. Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

4. Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 

prehlbovanie existujúcich obecných studní. 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 250 000 250 000 0 

VR    

Spolu 250 000 250 000 0 

 

 

 

 

Názov opatrenia  7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
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základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity:  

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času 

 vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia 

športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných 

objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich 

kultúrnych domov 

Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 

Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície 

spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného 

odpadu 

Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, 

výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou 

energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú 

len služby spojené so spolkovou  činnosťou v rámci komunitných centier, služby 

spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním 

samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou 

výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných 

športových hál a telocviční 

Aktivita 6:investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení 

na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych 

komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením 

bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž 

kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 250 000 250 000 0 

VR    

Spolu 250 000 250 000 0 

 

 

 

Názov opatrenia  8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

4A 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch 

(náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľné, mostíky, 

turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, 

odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty 

a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné 



 

126 

 

biotopy)  

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 63 690 63 690 0 

VV    

Spolu 63 690 63 690 0 

 

 

 

Názov opatrenia  19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 36 180 36 180 0 

VR    

Spolu 36 180 36 180 0 

 

Tabuľka č.19.B: Opatrenia IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.1 A - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

B.) nutné stavebnotehnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

tehnológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

C.) podpora marketingových aktivít 

D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na 

úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 768 109,09 422 460 345 649,09 

VR    

Spolu 768 109,09 422 460 345 649,09 

 

 

 

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.1 B - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 
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Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, 

workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na 

stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, 

ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych 

sieťach MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií 

CLLD (na úrovni MAS) 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 215 302,50 205 050 10 252,50 

VR    

Spolu 215 302,50 205 050 10 252,50 

 

 

 

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.2  – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a 

zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, 

autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod., 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 31 578,95 30 000 1 578,95 

VR    

Spolu 31 578,95 30 000 1 578,95 

 

 

 

 

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych 

producentov 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 31 578,95 30 000 1 578,95 
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VR    

Spolu 31 578,95 30 000 1 578,95 

 

 

5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

 

Pre potreby hodnotenia a monitorovania je zostavený  hodnotiaci a monitorovací rámec, ktorý 

umožní na jednej strane zvážiť reálnosť cieľov a opatrení v území MAS a na strane druhej 

priebežne aj v závere hodnotiť, či nastavenie intervencie bolo dostatočne relevantné pre 

územie MAS. Keďže ide o integrovanú stratégiu, ktorej implementácia nezahŕňa len opatrenia 

PRV a IROP, ale aj ostatných operačných programov ako aj ďalšie finančné zdroje, je 

potrebné k hodnoteniu pristupovať zo širšieho pohľadu strategického a špecifických cieľov, a 

teda posúdiť celkové dopady a výsledky. 

MAS Topoľa uplatňuje vo svojej činnosti prístup LEADER a jeho 7 kľúčových znakov : 

1. oblastné stratégie miestneho rozvoja – MAS Topoľa je súvislé a súdržné územie, ktoré je 

charakteristické spoločnými tradíciami, lokálnou identitou a miestnym potenciálom v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu 

2. prístup zdola nahor – zapájanie miestnych aktérov do rozvoja regiónu prostredníctvom 

zohľadňovania potrieb miestneho obyvateľstva na základe odborných príprav, stretnutí 

a vytvárania záujmových skupín 

3. verejno-súkromné partnerstvá – MAS Topoľa združuje a zastupuje verejné, podnikateľské 

a občianske záujmové skupiny, ktoré sú vo vyváženom pomere. Rozhoduje o smerovaní 

a zameraní Stratégie CLLD na základe vzniknutých potrieb a o efektívnom nastavení opatrení 

pre všetky záujmové skupiny 

4. Uľahčovanie inovácie – samotný prístup zdola nahor je originálnym a novátorskym 

prístupom pre realizáciu opatrení 

5. Integrované a viacsektorové akcie – podstatou Stratégie CLLD je spájanie 

zainterosovaných subjektov a vytváranie integrovaných projektov spolupráce medzi rôznymi 

záujmovými skupinami 

6. Vytváranie sietí – spája projekty a ľudí a vidiecke oblasti, čím sa snaží prekonať rozdiely 

medzi jednotlivými regiónmi 
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7. Spolupráca – znamená vytvorenie siete nielen v danom území ale aj sieťovanie na národnej 

a nadnárodnej úrovni na základe rovnakého prístupu LEADER. 

 

Vyhodnocovanie stratégie sa bude vykonávať v strednodobom horizonte (mid-term) v roku 

2020, na konci programového obdobia v roku 2022 a v roku 2024 po skončení implementácie 

stratégie. Predmetom strednodobého hodnotenia je hodnotenia výstupov na úrovni 

rozvojových opatrení a hodnotenie výsledkov na úrovni špecifických cieľov stratégie. 

Predmetom záverečného hodnotenia na konci programového obdobia a na konci 

implementácie stratégie je hodnotenie výstupov na úrovni opatrení, hodnotenie výsledkov na 

úrovni špecifických cieľov a hodnotenie dopadov na úrovni priorít. 

Zber monitorovacích ukazovateľov bude zabezpečovať manažment MAS minimálne na konci 

každého roku, avšak v prípade tých ukazovateľov, ktoré súvisia s podporovanými aktivitami v 

rámci PRV a IROP budú ukazovatele zbierané priebežne, t.j. z monitorovacích správ 

projektov od jednotlivých konečných prijímateľov. Vyhodnotenie stanovených indikátorov 

uvedených v Stratégii CLLD MAS minimálne jeden krát ročne zabezpečí manažment MAS, 

resp. nezávislý hodnotiteľ na základe požiadavky výkonného orgánu MAS. Správu z 

vyhodnotenia predložia Výkonnému orgánu na prerokovanie a vydanie stanoviska a následne 

na prerokovanie Monitorovaciemu výboru. Monitorovací výbor správu prerokuje, zhodnotí 

plnenie cieľov stratégie a následne správu schváli alebo neschváli. Sledované ukazovatele sa 

porovnajú v každej správe s počiatočným stavom, s predchádzajúcim monitorovaním a tiež s 

hodnotami pozorovanými u podporených užívateľov, ako aj u ďalších subjektov, ktorí sa 

podieľajú na implementácií Stratégie CLLD MAS. V prípade odklonu od plnenia cieľov budú 

navrhnuté opatrenia, ktoré budú predložené aj Výkonnému výboru MAS na prerokovanie a 

schválenie. Správy slúžia ako podklad pre strednodobé hodnotenie, hodnotenie na konci 

programového obdobia a na konci implementácie stratégie. V prípade strednodobého 

hodnotenia správa hodnotiteľa bude slúžiť Monitorovaciemu výboru na sledovanie plnenia 

cieľov stratégie a bude obsahovať návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od cieľov. V 

prípade záverečného hodnotenia na konci programového obdobia (2022) a na konci 

implementácie (2024) je jeho cieľom využiť jeho výsledky pri zostavovaní novej stratégie 

MAS. Zároveň je jeho cieľom vyhodnotiť dopady a efekty využitia verejných a súkromných 

zdrojov v prospech cieľov stratégie a ich vplyvu na celkový rozvoj územia. 
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Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS a činnosti MAS 

Jednotlivé orgány združenia budú pravidelne vyhodnocovať inštitucionálne zabezpečenie 

implementácie stratégie, a to konkrétne:  

 funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS 

 funkčnosť manažmentu MAS 

 účinnosť a oprávnenosť rozhodnutí o stratégii CLLD a opatreniach 

 schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu Stratégie CLLD a opatrení 

 docieliť efektívne monitorovanie a hodnotenie projektov 

Predmetom sebahodnotenia činnosti MAS je:  

 priebeh implementácie stratégie CLLD,  

 fungovanie kancelárie MAS.  

Základom sebahodnotenia implementácie stratégie je pravidelné (minimálne raz za rok) 

číselné vyhodnocovanie povinných ukazovateľov monitorovania a hodnotenia za súčasného 

sledovania celkového vývoja územia v kontexte. Ukazovatele dopadu (úroveň strategického 

cieľa) sa vyhodnocujú na konci programového obdobia (rok 2022) a implementácie stratégie 

(rok 2024). V súčinnosti s PPA, resp. s RO pre IROP ďalej MAS vyhodnocuje indikátory 

povinne stanovené v PRV, resp. pre IROP. Správy o monitorovaní pripravuje kancelária 

MAS, ktorá má k dispozícii údaje v podobe kvantifikovaných ukazovateľov (ich aktuálne 

hodnoty k dátumu monitorovania) na základe pravidelných zberov údajov z monitorovacích 

správ projektov od jednotlivých konečných prijímateľov. Správy o monitorovaní sú ďalej 

podkladom pre zostavenie „Správy o činnosti MAS“ a tie slúžia následne ako vstup pre 

nezávislé hodnotenie implementácie Stratégie CLLD i ako podklad pre RO pre hodnotenie 

implementácie. 

 

Výkonný orgán na každom svojom zasadnutí prerokuje správy o monitorovaní a vydá k nim 

stanovisko. Správa spolu so stanoviskom je postúpená Monitorovaciemu výboru MAS, ktorý 

zasadá minimálne raz ročne a ktorý správu prerokuje a schváli/neschváli, pričom hodnotí, či 

implementácia stratégie postupuje v súlade s jej cieľmi. V prípade, že zistí nezrovnalosti 

alebo odklon od cieľa, neplánované objektívne dôvody pre nevyužívanie alokovaných zdrojov 

v jednotlivých opatreniach, alebo vysoké požiadavky v rámci iných opatrení, vykoná návrh na 

zmeny v implementácii stratégie tak, aby sa sledovali navrhované strategické a špecifické 

ciele. Návrhy na zmenu v implementácii stratégie zabezpečí kancelária MAS a schvaľuje 
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najvyšší orgán MAS. Pre samohodnotenie inštitucionálneho zabezpečenia činnosti MAS si 

Výkonný orgán zostaví tabuľky sebahodnotenia, ktoré zohľadnia vyššie uvedené kritériá a 

bodovací systém v prvom roku prevádzky MAS, konkrétne do 9 mesiacov od uskutočnenia 

prvej výzvy. Míľniky implementácie stratégie CLLD, na základe ktorých bude možné posúdiť 

napĺňanie jej cieľov sú stanovené v systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) 

pre programové obdobie 2014 – 2020 v zmysle Dodatku č.6. Kapitola 6.4 pridelenie finančnej 

alokácie. 

 

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele 

V rámci stratégie  boli pre obdobie rokov 2014 - 2020 stanovené na preukazovanie napĺňania 

cieľov povinné a vlastné merateľné ukazovatele pre výstupy. 

 

 

 

Tabuľka č. 20: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR  

Názov cieľového ukazovateľa 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb  9 500 

Počet obyvateľov podporenej MAS 13 800 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch 

(LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B) 
3 

 

Tabuľka č. 21: Celkové verejné výdavky – PRV SR  

Názov ukazovateľa výstupu 
Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v 

rámci stratégie CLLD (len časť z PRV) 

 

804 720  

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových 

nákladoch a oživení – (len časť z PRV) 

 

42 000  
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Tabuľka č. 22: Povinnéukazovatele na úrovni IROP 2014–2020 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka Cieľová hodnota v 

roku 2023 

Počet podporených podnikov podnik 8 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 9  

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové 

podnik 

2 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 

s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

trh nové 

podnik 

2 

Počet nových služieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 
  2  

 

Tabuľka č. 23: Vlastné ukazovatele  

Úroveň Ukazovateľ (názov 

a merná jednotka) 

Východiskový stav  Cieľová hodnota 

do roku 2023 

Spôsob 

overovania 

a získavania 

údajov 

Podopatrenie 4.2 Počet nových technológií   0 2 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Počet zrekonštruovaných 

priestorov  

0 2 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Podopatrenie 6.4 Počet nových 

poskytovaných služieb 

0 1 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Počet novovytvorených 

lôžok 

0 8 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Podopatrenie 7.2 Počet km vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných ciest 

0 2 

 

Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 

Počet km vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných 

chodníkov 

0  

3 

Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 
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Počet vybudovaných 

autobusových zastávok 

0 3 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 

Počet vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných 

verejných priestranstiev a 

parkov 

0 4 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 

Podopatrenie 7.4 Počet zrekonštruovaných 

zariadení, pre kultúrno-

spoločenské a športové 

vyžitie 

0 3 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 

Počet vystavaných, 

rekonštruovaných 

a modernizovaných 

detských a športových 

ihrísk 

0 2 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 

Počet zrekonštruovaných 

a vybudovaných domov 

smútku 

0 1 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 

Podopatrenie 8.3 Dĺžka zrekonštruovaných 

lesných ciest v km 

0 2 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov  

Dĺžka vybudovaných 

rozčleňovacích liniek v km 

0 1 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov  

Rozsah ošetreného územia 

proti škodcom v ha 

0 10 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov  

Podopatrenie 16.2 Rozloha odkúpeného 

pozemku v ha 

0 1 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Skladové priestory v m² 0 20 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Špecifický cieľ 

5.1.1 

Počet zrekonštruovaných a  

vybudovaných výrobných 

priestorov 

0 3 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Počet nových technológií 0 2 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Počet zrekonštruovaných  

budov 

0 2 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 
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Špecifický cieľ 

5.1.2 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie (počet etáp) 

0 3 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov - obcí 

Počet zriadených 

predajných miest na domáce 

produkty 

0 1 Po skončení 

projektu projektové 

záznamy 

konečných 

užívateľov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finančný rámec 

6.1Financovanie stratégie CLLD 

 

Tabuľka č. 24: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU (EUR) 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) 

(základná alokáciapodľa vzorca pre MAS v súlade 

s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho: 

1 608 200   

 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 1 341 200  

Chod MAS a animácie 267 000  

 

Tabuľka č. 25: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov  

 Fond Región  SPOLU 

(EUR)  

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (základná alokácia podľa vzorca 

pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému 

riadenia CLLD), z toho: 

EPFRV+EFRR MR  1 608 200 

 VR   
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Operácie v rámci implementácie stratégie 

CLLD 

EPFRV+ 

EFRR 

MR  1 341 200  

 VR   

Chod MAS  EFRR MR  225 000  

 VR   

 

Animácie 

EPFRV MR  42 000  

 VR   

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 26: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov  v rámci príslušných 

programov 

 reg

ión 

PRV IROP SPOLU 

EPF

RV 

ŠR VZ spolu EFR

R 

Š

R 

VZ spolu fondy ŠR VZ spolu 

oper

ácie 

v rá

mci 

strat

égie 

CLL

D 

M

R  

603 5

40,00 

201 1

80,00 

147 2

72,73 

951 9

92,73 

536 4

80,00 

- 393 0

05,17 

929 48

5,17 

1 140 

020,00 

201  

180,0

0 

540 

277,

9 

1 881 

477,9 

VR              

chod 

MA

S   

 

M

R  

    225 0

00,00 

 11 25

0,00 

236 25

0,00 

225 00

0,00 

 11 2

50,0

0 

236 2

50,00 

VR              

ani

máci

e 

M

R  

31 50

0,00 

10 50

0,00 

 42 00

0,00 

    31 500

,00 

10 50

0,00 

 42 00

0,00 

VR              
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SPO

LU 

 

M

R  

635 0

40,00 

211 6

80,00 

147 2

72,73 

993 9

92,73 

761 4

80,00 

 404 2

55,17 

1 165 

735,17 

1 396 

520,00 

211 6

80,00 

551 

527,

9 

2 159 

727,9 

VR              

spo

lu 

635 0

40,00 

211 6

80,00 

147 2

72,73 

993 9

92,73 

761 4

80,00 

 404 2

55,17 

1 165 

735,17 

1 396 

520,00 

211 6

80,00 

551 

527,

9 

2 159 

727,9 

 

 

 

 

 

 

 

6.2Finančný plán pre opatrenia 

 

Tabuľka č. 27: Sumárna tabuľka finančného plánu 

Opatrenie 

stratégie 

CLLD 

Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

4.2 

PRV MR 180 000 67 500 22 500 90 000  

VR      

7.2 

PRV MR 285 000 213 750 71 250   

VR      

7.4 

PRV MR 280 000 210 000 70 000   

VR      

 6.4 

PRV MR 127 272,

73 

52 500 17 500 57 272,73  

VR      

8.3 PRV MR 30 000 22 500 7 500   
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Tabuľka č. 28: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu  

   PRV (EPFRV) : IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (menejrozvinutý 

región): 60:40  

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý 

región):  

 

Tabuľka č. 29: Zameranie stratégie podľa sektorov   

Názov opatrenia stratégie 

CLLD 

Rozpočet na opatrenie  Oprávnený 

prijímateľ – 

verejný sektor  

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímateľ – 

neverejný sektor 

(označiť „X“) 

Investície do hmotného 

majetku (M 04/4.2) 

90 000  X 

Základné služby 

a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach (M 

07/7.2) 

 

285 000 

X  

VR      

16.2 

PRV MR 49 720 37 290 12 430   

VR      

5.1.1 

IROP MR 866 327,

27 

476 480  389 847,2

7 

 

VR      

5.1.2 

IROP MR 63 157,8 60 000  3 157,9  

VR      



 

138 

 

Základné služby 

a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach (M 

07/7.4) 

 

280 000 

X  

Rozvoj 

poľnohospodárskych 

podnikov 

a podnikateľskej 

činnosti(M 06/6.4) 

 

70 000 

 X 

Investície do rozvoja 

lesných oblastí 

a zlepšenia 

životaschopnosti lesov (M 

08/8.3) 

 

30 000 

 X 

Spolupráca (M 16/16.2) 49 720  X 

Záväzné investície 

v rámci stratégií 

miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

(5.1.1) 

  

476 480 

 X 

Záväzné investície 

v rámci stratégií 

miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

(5.1.2) 

Verejný –  30 000 

Neverejný –  30 000 

X X 

Celkový rozpočet podľa 

sektorov  

 

-------------------------------

------ 

595 000 746 200 

 

Percentuálny pomer 

zamerania stratégie  

-------------------------------

---------------- 

 

44,36 % 

 

55,64 % 
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7.Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013 stanovuje 

spoločné ustanovenia týkajúce sa ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja 

a Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka prostredníctvom, ktorých sú 

vytvorené finančné zdroje i na prípravu a realizáciu v zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia. 

Sú to zdroje na rozvoj, najmä vidieckych území vytvorením stratégie CLLD, jej synergie 

a doplnkovosti v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou a Plánom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. 

Pri spracovaní uvedených dokumentov obce z územia MAS Topoľa poskytovali podkladové 

materiály k Regionálnemu operačnému programu a dotazníky jednotlivých obcí na 

spracovanie PHSR Prešovského samosprávneho kraja. Všetky obce územia spracovali  pre 

RIÚS PSK Projektové zámery Prioritných osí č. 2 a IP č. 2.2 a osí č. 4, IP 4.2 a IP 4.3. 

Vypracovaním týchto podkladov došlo k obsahovej zhode RIUS PSK a MSRÚ MAS Topoľa.  

Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS PSK sústreďuje svoje intervencie do 

vybraných cieľov v týchto prioritných oblastiach: 

 Bezpečná a ekologická doprava v regióne, 

 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám,  



 

140 

 

 Konkurencieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu 

v regióne, 

 Zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie.  

 

Uvedené ciele v stratégii sú v zhode s cieľmi MSRÚ MAS Topoľa v PRV, čím dochádza 

k predchádzaniu nekoordinovaného plánovania a negatívnym účinkom pri realizácii opatrení 

v regióne. 

,,Prípravy vrcholia, čas na zapojenie je tu!ˮ Takto si povedali niektorí zástupcovia 

samosprávy, súkromného sektoru a aktívnych občanov na vytvorenie partnerstva, ktoré bude 

garantom a koordinátorom rozvoja územia v okolí mesta Giraltovce. A tak po vybavení 

administratívnych záležitostí vzniklo Občianske združenie MAS Topoľa, ktorého členovia po 

Ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolili výkonné orgány a začali  na spoločných 

pracovných stretnutiach s občanmi riešiť ekonomický rozvoj územia MAS Topoľa. Po 

spracovaní analytickej časti územia formou dotazníkov, ankiet a iných foriem prieskumov 

bola vytvorená SWOT analýza, v ktorej konkrétne boli pomenované silné a slabé stránky 

regiónu ako i príležitosti a ohrozenia. Po pracovnom stretnutí, kde boli v strome problémov 

zadefinované negatívne javy v regióne, ktorými sú vysoká nezamestnanosť, problémy 

v poľnohospodárskej prvovýrobe, lesnom hospodárstve, nízkej nadhodnote výroby, 

infraštruktúre a nedostatku ubytovacích služieb, nevyužitý potenciál privátnych domov 

a iných kapacít na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky a jeho nízkom povedomí 

o cestovnom ruchu sa začal kreovať jednotný smer, ktorým sa obyvatelia tohto územia budú 

uberať. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou ako ucelený  komplexný súbor sa 

stal strednodobým dokumentom rozvoja územia, ktorého účelom je plniť  stanovené ciele 

a uspokojovať potreby občanov a návštevníkov územia MAS Topoľa. 

 

7.1Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

 

Po vytvorení vízie a strategického plánu boli zadefinované špecifické ciele a opatrenia 

zamerané na rozvojové aktivity, v podnikateľskom sektore, ale i samospráve. Strategický cieľ 

a jeho plnenie bolo zamerané na aktivity vedúce k znižovaniu nezamestnanosti, podporu 

podnikania a využívanie konkurenčných výhod oproti iným územiam a rozvoj doposiaľ na 

tomto  území netradičných služieb spojených s vidieckym turizmom. Práve vidiecky cestovný 

ruch a agroturizmus sú najefektívnejším nástrojom predaja poľnohospodárskej produkcie 
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a služieb s vysokou nadhodnotou. Cestovný ruch je po kúpeľníctve druhým najefektívnejším 

zdrojom príjmov. Už len sezónny vidiecky CR s atraktívnym balíčkom služieb vytvára 

doplnkový zdroj príjmov pre poskytovateľov služieb vo vidieckom CR. 

 

7.2Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

 

Prvoradou úlohou je osvetovou činnosťou a vzdelaním pripraviť obyvateľov na poskytovanie 

služieb, zlepšiť obraz krajiny a jej čistoty, vyčistiť nevyužívané poľnohospodárske plochy 

znehodnotené drevnými náletmi, a tým vytvorenie podmienok pre chov oviec, v prvovýrobe 

najmä pridávaním nadhodnoty výroby dodaním vhodných technológií a prostredníctvom 

krátkych obchodných reťazcov ich umiestňovať na predajné miesta ako i priamu konzumáciu. 

Drevnú hmotu z lesov využívať nielen rozvoj drevárskeho priemyslu, ale i jeho zdravotných a 

iných funkcií, podporujúcich vidiecky turizmus. Dobre poskytované ubytovacie a stravovacie 

služby, zdravé ovzdušie, infraštruktúra a doplnkové zariadenia pre aktívny oddych to sú 

domény, kde spracovatelia vidia pre územie veľký potenciál. Väčšina obyvateľov nemajú so 

službami CR skúsenosti. I keď Stredná škola pripravuje odborníkov pre gastronómiu 

a manažment je potrebné teoreticky a prakticky pripraviť ľudí, ktorí budú mať záujem 

o poskytovanie služieb. 

Východoslovenský vidiek neustále hľadá alternatívy ďalšieho rozvoja. Ponúkajú sa mu 

v podobe rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu. Existujú síce základné predpoklady jeho 

rozvoja v podobe uspokojivého materiálneho vybavenia, infraštruktúry aj supraštruktúry, ale 

brzdou v rozvoji regiónu sú ľudské zdroje. Obyvatelia nemajú ani základné znalosti 

z vidieckeho turizmu a agroturizmu a chýba ochota prijať cudzích hostí do svojho súkromia. 

Úlohou celého zámeru realizácie týchto služieb je vštepiť budúcim poskytovateľom 

ubytovacích služieb PREMISU: Poskytovať služby neznamená slúžiť, dodávateľ nie je 

sluhom, ale hostiteľom.A tak ako pri vyhľadávaní lídrov pri spracovaní MSRÚ bude potrebné 

vyhľadávať miestnych lídrov na šírenie týchto myšlienok. Zriadením informačného strediska 

a zapojením sa do novovznikajúceho klastra Horný Šariš  a kancelárie združenia sa nám 

podarí naplniť všetky predsavzatia  schválenej vízie MAS Topoľa.  

 

7.3Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 
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V stratégii sú v prioritnej osi 5 prostredníctvom špecifických cieľov stanovené 

cieleinvestičného charakteru a to obstarávaním moderných technológií napomáhajúcim 

vytvárať spomínanú nadhodnotu v poľnohospodárstve a nepoľnohospodárskej výrobe, 

rekonštrukciami nevyužívaných objektov na podnikateľské účely, rozvoj nemotorovej 

dopravy s účinným marketingom. Špecifické ciele vytvárajú možnosti synergických prepojení 

doplnkovosťou a vytváraním inovatívnych prístupov  prostredníctvom špecifických cieľov. 

Obstaraním nových technológií, vytváraním nových služieb a rozširovanie výroby - to všetko 

prispieva k zlepšovaniu situácie v poľnohospodárstve vytváraním nadhodnoty výroby 

a spracovaním a predajom svojich produktov. Nepoľnohospodárskou činnosťou sa vytvárajú 

možnosti spracovania odpadov na obnoviteľné zdroje energie. Vyčistením dvetisíc ha lesa 

zarastených náletovými drevinami sa navrátia do trvalých trávnych porastov a budú sa 

využívať na rozšírenie chovu hovädzieho dobytka a oviec. Drevný odpad sa využije na 

spracovanie biomasy. Integrovaným projektom sa zvýši spolupráca podnikateľov a zefektívni 

sa celý výrobný proces. V lesnom hospodárstve sa pravidelným ošetrovaním ozdravia lesné 

plochy a urobia sa opatrenia proti rozširovaniu škodcov a požiarov. 

Usporiadaním poľnohospodárskych pozemkov sa vytvorí priestor pre malých podnikateľov  

v tomto sektore a vznik rodinných fariem. 

 

7.4Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

7.4.1Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú 

realizovať 

 

V súčinnosti s vytváraním Stratégie CLLD na území MAS Topoľa obce ukončilipráce na 

Programoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktoré prakticky sú naviazanéna 

predkladanú Stratégiu CLLD..  V súčasnom období v rámci Akčného plánu rozvoja okresu 

Svidník sa spracováva Stratégia rozvoja CR okresu Svidník a Stratégia rozvoja cyklistickej 

a cykloturistickej dopravy, čo vytvára možnosti vzájomného prepojenia týchto strednodobých 

dokumentov. Pokiaľ stratégia CLLD je všeobecnejšia, PHRSR obcí sú konkrétnejšie a riešia 

konkrétne úlohy.  

Využívanie Operačného programu Ľudské zdroje vytvára  v súčasnom období možnosti 

zamestnávania nezamestnaných rôznych vekových skupín nielen pre samosprávy a neziskový 

sektor, ale aj pre podnikateľov čo vytvára priestor nielen na znižovanie nezamestnanosti, ale 

aj možnosti zapojenia nezamestnaných do trvalého pracovného pomeru. 
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Obce z územia MAS Topoľa využívajú v dostatočnom množstve aj programy cezhraničnej 

spolupráce INTERREG, najmä s Poľskom, kde jednotlivé obce majú dlhodobo uzatvorené 

vzájomné zmluvy. 

 

7.4.2 Synergie a komplementarity 

 

Pod pojmom synergia rozumieme spoluprácu a súčinnosť. Komplementarita označuje dvojicu 

postojov, ktoré sa podmieňujú, alebo sa aj vylučujú. V rámci spracovania MSRÚ MAS 

Topoľa sme sa stretli pri riešení a stanovení cieľov a opatrení pri aktivitách z oblasti 

Životného prostredia, ktoré sú zahrnuté do priority 2.4. „Trvalo udržateľné a efektívne 

využívanie prírodných zdrojov“ zahrnutých v troch oblastiach. Jedine tematický cieľ 

podporujúci prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo dal možnosti riešenia likvidácie 

poľnohospodárskeho odpadu z výroby a lesného hospodárstva, spracovanie biomasy ako 

polotovaru na výrobu brikiet alebo peletiek v rámci Stratégie CLLD.  

Ministerstvo Životného prostredia projekty verejno - súkromného partnerstva (PPP) 

nepodporovalo a ani ako partner neplánuje podporovať. V prípade zmien zákonov takúto 

spoluprácu podporí, najmä v oblasti technických služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva. V rámci možných aktivít boli zahrnuté v PRV opatrenia na opravy, 

a rekonštrukcie technickej a dopravnej infraštruktúry, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce. 

Pokiaľ bolo možné zahrnúť v rámci IROPU č. 5.1 likvidáciu skládok a opatrenia na 

ozeleňovanie  sa nepodarilo dostať medzi aktivity výstavbu kompostovísk a zberných dvorov. 

Operačný program Ľudské zdroje vytvára veľké priestory v rámci projektov pre mladých 

napr. Národný projekt „Šanca na zamestnanie“, vytváranie pracovných miest 

znevýhodnených občanov zriaďovaním chránených pracovísk, resp. dielní. Operačné 

programy už neposkytujú oprávnenosť čerpania finančných prostriedkov len pre samosprávy, 

ale i pre podnikateľov a neziskový sektor. 

Spracovatelia stratégie prerokovali s dotknutými štátnymi orgánmi a Vyšším územným 

celkom v Prešove plánované investície na území MAS Topoľa. Neboli zistené nezhody 

s plánovanými investíciami iných investorov. Vytvorené investície len napomôžu zlepšiť 

infraštruktúru vo výstavbe vodovodov s napojením na vodovodný rad Starina. Plánovaná 

investícia do uloženia optických káblov vysokorýchlostného internetu do obcí len prispeje 

k zlepšeniu podmienok pre poskytovanie služieb. Vybudovanie rýchlostnej komunikácie 

vyrieši problémy s prehustenou premávkou na ceste I. triedy 1/73 a tým i dostupnosť regiónu, 
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čo bude mať pozitívny dopad na znižovanie nezamestnanosti a vytváranie priestorov pre 

cestovný ruch. Veríme, že úspešnou implementáciou Stratégie CLLD v prípade jej schválenia 

a realizácie ostatných aktivít sa vytvoria kvalitné životné podmienky pre jej obyvateľov 

a návštevníkov. 

 

7.5Popis multiplikačných efektov 

 

Multiplikačné efekty vytvárajú prepojenie výsledkov aktivít, ktoré napĺňajú strategický cieľ 

a špecifické ciele Stratégie CLLD na území MAS Topoľa. Najdôležitejším aspektom je 

zhromažďovanie dát a informácii a ich vyhodnocovanie, ktoré sa získali pri spracovaní 

stratégie . 

Samospráva a súkromný sektor podieľajúci sa na implementácii stratégie dosahuje 

konkurenčnú výhodu oproti iným subjektom, ktoré tieto informácie nemajú, čím získavajú 

úsporu nákladov na ich získanie. Stratégia je zameraná na využívanie multiplikačných 

efektov, ktorých multiplikátory vychádzajú zo strategického cieľa a špecifických cieľov 

realizáciou jednotlivých aktivít. 

Multiplikačný efekt teda predstavuje šírenie výsledkov a výstupov stratégie ako i jeho 

nepriamych vplyvov na sociálno - ekonomické prostredie  vrátane  pozitívnych dopadov 

realizácie jednotlivých aktivít projektu. 

Tvorba pracovných miest – najdôležitejšia súčasť strategického plánu a rozvoj vidieckeho 

turizmu a agroturistiky bude pozitívne vplývať na zvýšenie návštevnosti regiónu, čo vytvára 

priestor pre zlepšenie ekonomiky obyvateľov poskytujúcich nové netradičné služby, zvýšený 

dopyt na regionálne produkty vrátane rozvoja regionálnych remesiel.  

 

Bez efektívnej spolupráce samosprávy, podnikateľov a neziskového sektoru nie je možné 

vytvoriť v samospráve: 

 kvalitnú infraštruktúru (miestne a obecné komunikácie, chodníky, zlepšenie vzhľadu 

obcí a pod.) 

 kvalitné a príťažlivé prostredia na trávenie voľného času, 

 kvalitné prírodné prostredie ( odstránenie divokých skládok a pod.) 

 efektívne zhodnocovanie nevyužitých objektov a rozvoj služieb.  

 zlepšenie rekreačnej infraštruktúry, 

v podnikateľskom sektore: 
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 výroba nových regionálnych produktov, 

 skvalitnenie a rozšírenie  ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb, 

 predaj výrobkov na zlepšovanie rekreačnej infraštruktúry a doplnkového vybavenia, 

v neziskovom sektore: 

 efektívny marketing ako nástroj na šírenie informácii rôznymi vhodnými formami, 

 odborné vzdelávanie poskytovateľov služieb a nezamestnaných vstupujúcich na trh, 

 vytváranie atraktívnych ponúk. 

 

Informácie šíriace sa na turistický ako i obchodný trh nepriamo vytvárajú priestor pre 

vytváranie pracovných miest, zlepšujú ekonomickú oblasť pre obyvateľov – nové pracovné 

miesta, pre podnikateľov – vyššie príjmy, pre samosprávu - vyššie príjmy z daní a poplatkov, 

pre neziskový sektor - mimoriadne príjmy použité na verejnoprospešné služby.  

Spracovaná Stratégie CLLD na území MAS Topoľa zhromaždila veľké množstvo informácii, 

podnetov, nápadov celého spektra regionálnej komunity, čím sa naštartovalo nové riadenie 

rozvoja územia s efektívnym čerpaním vlastných a iných finančných zdrojov s cieľom 

pripraviť cestu a spôsoby realizácie opatrení a naplnenia Strategického cieľa ako i samotnej 

vízie. 

. 
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8.Prílohy k stratégii CLLD 

 

Príloha č. 1 k stratégii CLLD: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS 

Príloha č. 2 k stratégii CLLD: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia 

pôsobnosti MAS 

Príloha č. 3 k stratégii CLLD: Mapa územia MAS 

Príloha č. 4 k stratégii CLLD: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí) 

Príloha č. 5 k stratégii CLLD: Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania 

partnerstva  

Príloha č. 5.1 k stratégii CLLD:Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD 

(informačné aktivity) 

Príloha č. 6 k stratégii CLLD:Zoznam zdrojov (analýzy) a vstupných dokumentov 

Príloha č. 7 k stratégii CLLD:Organizačná štruktúra MAS 

Príloha č. 8 k stratégii CLLD: Personálna matica MAS CLLD 

Príloha č. 9 k stratégii CLLD: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS 
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