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Kráľovské územie LEVA 

4. číslo September 2011 

Uplynulé dni sa niesli v znamení našej  

prezentácie na dvoch veľmi významných   

výstavách spojených s poľnohospodárstvom 

a rozvojom vidieka. MAS sú nástrojom pre 

rozvoj území práve v spomínaných oblastiach. 
Oproti minulému roku, kedy sme sa rovnako 

zúčastnili na Agrokomplexe Nitra, sme      

venovali väčšiu pozornosť  propagačným  

predmetom a materiálom. Tie  majú našu MAS 

pripomínať všetkým, ktorí sa pristavili pri 

stánku, ale i našim priateľom a známym, 

s ktorými sme sa stretli i pri iných príležitos-

tiach než sú výstavy. Propagačný materiál  

nesie totiž i funkciu pozvánky k návšteve   

nášho územia. Dôležité je však povedať, že 

samotná propagácia nestačí, podstatou              

takýchto udalostí je najmä komunikácia.    
Rozhovory s ľuďmi, rozhovory s kolegami, 

rozhovory s partnermi, ale najmä diskusie 

s kľúčovými osobnosťami, ktoré si našli čas, 

aby navštívili či už náš stánok, alebo naopak, 

nebránili sa našej návšteve ich priestoru. 

Veľmi cenné boli rozhovory s viacerými 

osobnosťami, medzi ne patrí už neodmysliteľ-

ne náš priateľ Ing. 

František Winter, ako 

predseda Národní síte  

MAS ČR (NS MAS 

ČR), vďaka ktorému sa 

mohli MAS zo Sloven-

ska prezentovať na 

Země živitelka.   

Ing. Jiří Křist ako pred-

seda MAS Opavsko 

nám v rámci krátkych, 

no pomerne častých  

rozhovorov prisľúbil účasť na aktivite 

s pracovným názvom „odborný informačný 

seminár“, ktorú MAS LEV v spolupráci 

s prešovským pracoviskom NSRV plánuje 

zrealizovať v novembri 2011 v našom území.   

Ing. František Winter 

(predseda NS MAS ČR) 

Nepochybne zaujímavá bola 

i pozvánka k rozhovoru     od 

Marie Šulakovej –   

redaktorky           

elektronického média 
„Zpravodaj venkova“,               

pričom debata sa niesla vo veľmi   

priateľskej atmosfére a bolo     

poznať, že na rozhovor sa skutočne 

táto milá dáma pripravila.  

 

(Pokračovanie článku na str. 2) 

„Schopnosť komunikácie začína po-

zornosťou k ľuďom. Začína tou neus-

távajúcou, lačnou pozornosťou, pri 

ktorej človek zabúda na seba.“                                                      

                                                       Lévi 
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Celý rozhovor si môžete prečítať na: www.maslev.sk (udalosti v MAS) 

Strana 2 

Kráľovské územie LEVA 

Pre mňa osobne, bolo však najdôležitejšie    

stretnutie  s naším ministrom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka, ktorý sa zúčastnil    otvorenia 

Země živitelka. V rámci krátkeho, no zaujíma-

vého pobytu pri našom stánku, sa nám podarilo 
do diskusie  uviesť myšlienku potreby vhodnej-

šieho nastavenia vecných (obsahových), ale 

i finančných kritérií pre implementáciu progra-

mu Leader v ďalšom programovacom období 

2014 – 2020. Nadniesli sme existenciu materiá-

lu (o ňom podrobnejšie v najbližšom čísle), 

ktorý nielen analyzuje súčasný stav   implemen-

tácie vybraných MAS a možno trochu kriticky 

poukazuje na nedostatky súčasného nastavenia 

osi 4 – Prístup Leader v PRV, ale jeho závery 

prinášajú  konkrétne návrhy pre jeho zlepšenie.  

Minister sa netají názorom, že skutočne nie-
ktoré MAS nie sú MAS, ktoré pracujú na prin-

cípoch Leadra a možno práve tie nebudú schop-

né   čerpať finančné prostriedky, ktoré im boli    

vyčlenené a je veľká pravdepodobnosť, že tieto 

finančné zdroje bude Slovensko musieť vrátiť 

„Bruselu“.  

 

Už i pri iných príležitostiach sme sa snažili  

naznačiť, že všetky MAS nie sú z jedného cesta 

a sú i také, ktoré princípmi Leadra žijú,         

dôverujú im a veria, že je to cesta (i keď veľmi 

dlhá) ako robiť rozvoj vidieka.  Načrtli sme teda 
úvahu o tom, či nie je možné tieto finančné 

zdroje presunúť radšej na MAS, ktoré sú schop-

né čerpať tieto zdroje i nad rámec svojho     

finančného „prídelu“.  Odpoveďou nám bolo 

jednoznačné nie, ktoré vyplýva práve 

z náročného administratívno-byrokratického 

procesu....  

 

My však vieme, že kde je vôľa, tam je cesta 

a veríme, že finančné prostriedky určené na 

financovanie rozvoja vidieka by nielen mali, ale 

skutočne na Slovensku aj ostanú. Dôležitá je 
preto komunikácia a hľadanie spôsobu ako sa to 

dá, nie ako sa nedá.  

 

 „Nič nie je nemožné tomu, kto verí...“ (Lk 1, 37) 

 

Ing. Andrea Hradiská 

 

Prístup LEADER je 

skutočne náročný a len 

zdatní leadri, manažéri, 

koordinátori dokážu 

aplikovať v praxi náročné 

administratívno-

byrokratické procesy. 

LEADER je však leadrom 

vtedy, ak je použitá nielen 

hlava, ale najmä srdce. 

Okrem toho je dôležitá 

tímovosť v kancelárii, ale 

následne i v území, 

pretože sa tým prejaví tzv. 

synergický efekt.  A.H. 

To je ťažké. Tak ako sa hovorí, že matka má rada všetky svoje deti, tak aj my máme radi všetkých našich   

starostov, podnikateľov — hoci je povahovo každý iný ..., celkovo mám radosť že sa nám darí to naše územie 

posunúť spoločne niekam dopredu. Rešpektujú nás a berú ako určitú organizáciu, kde sa môžu prísť posťažovať, 

„vyplakať sa“, poradiť, ale kde sa chodia aj potešiť. Keď to porovnám s minulosťou — kedy sa nám na akcie pri-

hlásili dvaja alebo traja, dnes už majú záujem viacerí. Napríklad na výstavu Země živitelka 2011 sme zorganizo-

vali odbornú exkurziu, takže v sobotu príde celý autobus našich členov OZ MAS 

LEV, aby videli ako to tu vyzerá, v čom je to iné. Počuli sme, že táto výstava je na 

vyššej úrovni, a to i čo sa týka návštevnosti, prezentácií apod., aby sa tu prišli in-

špirovať, nadýchať čerstvého vzduchu. Verím, že tu získame inšpiráciu, ktorú si 

prinesieme domov a budeme schopní nejakým spôsobom zužitkovať informácie.  

Z rozhovoru pre Zpravodaj venkova: 

Čo Vás v poslednej dobe najviac zahrialo pri srdci? Myslím nejaký konkrétny projekt, ktorý sa vďaka Vašej práci poda-

rilo uskutočniť ... 

I n g .  An d re a 

H r a d i s k á               

v rozhovore pre 

český Zpravodaj 

venkova 

Školenie manažérov MAS na Donovaloch Keďže na „workshope“ boli hlavní 

aktéri, ktorí do programu Leader 

majú čo povedať, využili sme túto  

prítomnosť a zavalili sme ich otázka-

mi, ktoré máme nezodpovedané, 
prípadne vykreslili sme situácie, ktoré potrebujeme schod-

ne riešiť a poprosili o rady. Rozhovory s pracovníkmi 

PPA, MPSR a NSRV sa týkali aj chodu MAS, žiadostí 

o platbu, projektov spolupráce a tiež vyobrazenia ziste-

ných nedostatkov programu Leader z praxe, ktoré by mali 

byť v ďalšom programovom období odstránené, upravené 

a padlo aj zopár návrhov  na zapracovanie  racionálnych 

riešení. Zároveň sa MASky pripomenuli, že by mali byť 

prizvané do procesu prípravy programových 

dokumentov pre obdobie po roku 2013, aby sa 

ich praktické skúsenosti efektívne využili 

a uľahčili tak nielen samotnú prípravu, ale aj 
následnú realizáciu.“                                  K.P. 

„Počas troch dní sme sa venovali hlavným bodom 

programu, ktorými boli  samotné ŽoNFP v rámci všetkých 

opatrení osi 3 a 4, protokoly k odovzdaniu zozbieraných 

žiadostí, či systém vyradzovania neúspešných projektov, 

ďalej nechýbala ani dôležitá časť, t.j.  verejné obstarávanie. 
Každý bod programu rozvíril zaujímavú diskusiu           

manažérov, na základe ktorej sme si vymenili skúsenosti, 

poznatky o tom, ako riešime jednotlivé problémy a na  

základe odpovedí kompetentných sme sa tak obohatili 

o nové poznania.  

V dňoch od 6.9.2011 – 9.9.2011 sa konalo školenie, 

ktoré v spolupráci s MPSR a  PPA zorganizovala Národná 

sieť rozvoja vidieka SR. Podujatia sa zúčastnila aj naša 

manažérka MAS Ing. Katarína Pjatáková. Cieľom bolo 

podať manažérom MAS informácie k správnej implemen-
tácii ISRÚ ako aj ucelené informácie o problematike hod-

notenia projektov konečných prijímateľov.  
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Príprava prezentačného stánku 

Tkanie kobercov pani M. Kandrová 

Oživovanie ľudových tradícií v podaní 

pani M. Chraščovej a pani M. Orinčákovej 

Země živitelka České Budějovice 

     A tak prišiel ten deň. Práve vtedy 

keď v celej strednej Európe hlásili tro-

pické horúčavy a ľuďom odporúčali 

ostať vo svojich domovoch, sa malá 

skupinka levíc z Miestnej akčnej skupi-
ny LEV, o.z.     vybrala na samé polud-

nie v neklimatizovanom 9 - miestnom 

aute na dlhú cestu do Českých Budějovíc, so zámerom prezen-

tovať seba, svoje územie, ľudí a ich zručnosť na medzinárodnú 

výstavu Země Živitelka. Celá akcia bola plánovaná v dňoch 25. 

– 30.08.2011, avšak naša MAS sa kvôli pracovnej vyťaženosti 

mohla zúčastniť len prvých troch dní. Na miesto určenia dorazili 

večer pred samotným začiatkom výstavy, unavené, vyčerpané 

a zbavené akýchkoľvek síl. Navzdory vysileniu vyložili vozík 

plný prezentačných materiálov do svojho stánku a pripravili ho 

na výstavu. So západom slnka, dúfajúc 

v pokles vonkajších i vnútorných teplôt, 
sa ubytovali, no ich prianie nebolo vy-

slyšané. Ráno v plnej paráde napocho-

dovali na výstavisko, dokončili výzdo-

bu stánku a očakávali návštevníkov. 

Tých bolo neúrekom. Prichádzali 

z rôznych kútov Českej republiky, 

zaujímala ich nielen práca MAS-ky, 

pôsobnosť v regióne, ale, keď sa doz-

vedeli z akej časti Slovenska pochá-
dzame, radi sa podelili o skutočnosť, 

že pred mnohými rokmi na východe Slovenska prežili časť 

svojej mladosti na niektorom z vojenských útvarov. Našiel sa 

aj taký, ktorého syn sa spája o niekoľko dní do manželského 

zväzku s dievčinou z jednej našej obce. Stretnutia to boli 

milé a takmer každý okoloidúci si so sebou odniesol kúsok 

z MAS LEV, či už vo forme časopisu, letáku, pohľadnice, 

hrnčeka, lopty alebo iného propagačného výrobku. Keďže v 

ich pavilóne sa nachádzali len slovenské MAS a české regio-

nálne značky, občas navštívili aj susedný pavilón, kde sídlili 

české MAS, s ktorými si rozumeli po ľudskej aj odbornej 

stránke, vymieňali si skúsenosti v implementácii     Leadra a 
„piekli“   nápady na ďalšiu spoluprá-

cu. Nadväzovali nové kontakty 

a priateľstvá. Všetky tri dni sa niesli 

v priateľskej atmosfére, družnej deba-

te a dobrej nálade.  

Už druhý rok sa 

naša Miestna akčná 

skupina LEV, o.z. 

zúčastnila v dňoch 18. – 
21.08.2011 medzinárodnej 

poľnohospodárskej 

a potravinárskej výstavy 

v Nitre pod názvom Agro-

komplex 2011. Ako minulé-

ho, tak aj tohto roku sa    

všetky regióny, kraje      

Slovenska a ostatných krajín 

odprezentovali v pavilóne 

M1. Tento pavilón sa nám 

stal na štyri dni akýmsi    
prechodným domovom, 

v ktorom sme so starými ale 

aj novými známymi vytvori-

li „rodinné“ spoločenstvo. 

No tento v poradí druhý 

ročník, sa líšil od toho pre-

došlého ešte niečím.  Okrem 

nás, kancelárskych levíc, 

prišli s nami túto púť absol-

vovať aj ďalšie levice – 

žienky z nášho regiónu, me-

novite Mária Kandrová a 
Elena Orlovská z obce    

Nemešany, ktoré prezento-

vali tkanie kobercov na  

klasických krosnách, pat-

chworkové vianočné gule 

a veľkonočné vajíčka spolu 

s pleteným vyšívaním veľ-

konočných ozdôb. Mária 

Chraščová a Mária Orinčá-

ková z obce Nižné Repaše 

ukázali svoju zručnosť 

v nádhernom krojovom ob-

lečení bábik, unikátnymi 

výšivkami typu handarger 
a háčkovanými prestierania-

mi. Nebolo okolo-

idúceho, ktorý by 

sa nepristavil pri 

našom 

„skromnom“ stán-

ku a aspoň pohľa-

dom neobdivoval 

dielka šikovných 

rúk. Boli i takí, 

ktorí neodolali 
a zopár výrobkov 

si kúpili. Nebude-

me sa chváliť ak povieme, 

že svoj domov našli i u ľudí 

pracujúcich na Ministerstve 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka. 

 

Naše žienky sa svojej pre-

zentačnej úlohy zhostili na-

ozaj skvele. Nielenže pred-

vádzali svoje umenie, ale 
postupom času sa zapájali 

do debát aj o našej MAS 

LEV a keď sme my nestíhali 

kŕmiť informáciami dopytu-

júcich sa záujemcov, zodpo-

vedne prevzali úlohu na seba 

a vysvetľovali tiež.  

Záver 38. ročníka tejto vý-

stavy sa v našom pavilóne 

niesol v duchu módnej pre-

hliadky slovenských krojov. 

Cieľom bolo poukázať na 

krásy a špecifiká krojov 

z jednotlivých regiónov Slo-
venska. Za prešovský kraj sa 

úlohy modelov 

a modeliek zhostili 

pracovníci regio-

nálneho pracoviska 

Národnej siete roz-

voja vidieka, ktorí 

predviedli dva kro-

je MAS Bachureň 

v mužskom 

i ženskom  preve-
dení. 

Nebolo pochýb, že 

v našom stánku našli ľudia 

rôznorodé uspokojenie -  

odborné informácie o MAS-

ke a jej aktivitách, informá-

cie o našom regióne, ľuďoch 

a ich živote, ale aj oku laho-

diace ozdoby do domácnos-

ti.  

Agrokomplex Nitra 2011 

... krásny 

damaškový 

koberec                

z Nemešian           

v kancelárii 

ministra ... 

Organizačný tím OZ MAS 



Wizyta z poľských LGD (Lokalna Grupa Dzialania = Miestna akčná skupina) 
      Komunikácia a vzájomné stretávanie sa je bežná vec, ktorá obohacuje obe strany a je prínosnou 

v mnohých smeroch. Fungovanie kancelárie MAS a jej chod oživila návšteva poľskej LGD Tygiel Doli-

ny Bugu a LGD Rozwoju Spisza i Okolicy. Postupne sa už aj v našich obciach a mestách udomácnila 

metóda LEADER, ktorá ako “jednoduchý nástroj“ pomáha zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidiec-

keho územia. Počas presunu z jednej obce do druhej bola predsedkyňa našej MAS vyspovedaná 

o fungovaní Leadra u nás, i o tom ako je to s možnosťou nadnárodnej (cezhraničnej) spolupráce. Nevyne-

chalo sa vzájomné porovnávanie kladov i záporov fungovania programu na jednej i druhej strane. Súčas-

né trendy na vidieku smerujú k podpore rozvoja miestnych špecifík. A práve základná požiadavka poľ-

skej MAS ešte pri príprave programu bola smerovaná k ochutnaniu obeda s tradičným nádychom.  Náš 

podobný naturel sa prejavil hneď na začiatku cesty po území, kedy nám návštevníci zaspievali vtipnú 

„hymnu“ svojho regiónu. A i keď sme sa nepoznali, preskočila iskra vzájomného porozumenia.  
Každé miesto, ktoré sme im ukázali dáva možnosť prezentovať sa a prilákať ďalších návštevníkov šírením dobrých chýrov 

(nezabúdajme, že tie idú ďaleko a zlé ešte ďalej). Tentokrát sme navštívili sériu obcí Domaňovce (detské ihrisko), Nemešany 

(Dom remesiel), Granč – Petrovce (detské a športové ihrisko, pekáreň) a Dúb-

ravu (zrekonštruované sociálne zariadenia v kultúrnom dome), kde nás pohos-

tili vynikajúcimi pirohami a slivkovými guľami. Veď nie na-

darmo Dúbravčanom hovoria pirohale. Ani poliaci však nepri-

šli s prázdnymi rukami a darovali nám sladký strom, na kto-

rom si pochutnala nielen naša kancelária.  
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 Cesta do Južného Tirolska bola dlhá a náročná, 

ale odmena za našu trpezlivosť nenechala na seba 

dlho čakať.  Krajina nás privítala pod rúškom 

tmy, len kde tu vysoko v kopcoch žiarili svetlá 

osamelých domov a malých fariem. Až ráno sa 

nám Tirolsko predviedlo v svojej plnej kráse.  

Cestou do Bolzana – prvej zastávky nášho pracovného poby-

tu, sme sa kochali pohľadmi na očarujú-

ce prírodné scenérie. Obrázky ako   

vystrihnuté z pohľadníc boli realitou. 

Každý kút zeme, kam oko dovidelo bol 

upravený. Aj tráva bola oveľa zelenšia 

ako u nás. Zazrieť nepokosenú lúku by 

asi chcelo nadľudské úsilie. Veď Tirol-

čania si vážia a obhospodarujú každučký centimeter svojej 

hornatej zeme. Malé vinice, ovocné sady, lány kukurice, či 

pasienky, to všetko malo 

svoju precíznu formu, 

typickú pre túto oblasť.  

Územie  Južného Tirol-

ska patrilo pred vojnou Rakúsku a tak sme, 

pomerne sklamaní, počúvali na každom   

kroku nemčinu. Taliansky hovoriaca menšina 

tvorí len čosi okolo 4%. Približne 1% sú tzv. 

Ladinci (potomkovia Rimanov), ktorí      

používajú svoj rétorománsky jazyk dokonca 

aj ako oficiálnu reč na úradoch a školách.  

Tirolčania sú tak viacjazyční už od mala. Systém školstva je 

prispôsobený životnému štýlu krajiny. Každý študent tak  

nájde po ukončení štúdia uplatnenie. Väčšinou na rodinnej 

farme zameranej na chov kráv, kôz, či pestovanie hrozna a 

ovocia. Nezamestnanosť  je tu skoro nulová. Každý sa svojou 

konkrétnou činnosťou  

podieľa na dotváraní 

konečného celku.  

Chovatelia produkujú mlieko, či mäso, 

ale výrobu produktov už má na starosti 

ďalší článok – syráreň, či mäsiareň. 

Nik tak nezasahuje do práce toho    

druhého.  Napriek tomu sa tu nájde 

miesto aj pre cudzincov, pracujúcich 

hlavne v oblasti gastronómie a stavebníctva. A tak sa nám 

ďaleký domov  približoval v podobe Slovákov, ktorých sme 

stretávali takmer všade. Veď  v celom Južnom Tirolsku je 

uzatvorených okolo 34 tisíc pracovných zmlúv práve so Slo-

vákmi. Možno by sa zdalo, že vysoko v horách bude problé-

mom presúvanie sa z miesta na miesto, no opak bol pravdou. 

Infraštruktúra je v Tirolsku na veľmi vysokej úrovni. Počas 

nášho pobytu sme nenatrafili na kúsok cesty, ktorý by bol 

zničený, či rozbitý a to ani v najvyšších polohách.  A aj keď 

sme sa pohybovali po pomerne malom území, narátali sme 

okolo 40 tunelov!      Dôvod? Udržať obyvateľstvo v týchto 

nehostinných podmienkach si vyžaduje od štátu podporu 

v podobe dotácií na výstavbu prístupových ciest, penziónov 

ako súčasť rodinných fariem, či lanoviek 

na zváža- nie sena z vysoko položených 

pasienkov.       Napriek   tomu, že krajina nás 

očarila svojou krásou, 

uzhodli sme sa na 

tom, že žiť by sme 

tam nechceli. Takmer 

žiaden z farmárov, 

ktorých sme navštívi-

li nebol na dovolenke ani raz za život. Možno aj toto môže 

niekto považovať za šťastie, no my sme v ich očiach spozoro-

vali len smutný úsmev. Napriek tomu, u všetkých ľudí  cítiť 

silný lokálpatriotizmus a úctu k prírode a zvieratám, ktoré im 

napomáhajú vytvárať hodnoty. Čo dodať na záver. Južné Ti-

rolsko je prekrásna dovolenková destinácia a Slovensko sa má 

ešte veľa čo učiť o tom, ako treba hospodáriť a nakladať 

s prírodným bohatstvom, ktoré doma máme.   

V talianskom Južnom Tirolsku “ako u nás doma“ 
V Južnom Tirolsku je nulová 

nezamestnanosť 

Pohľad na Dolomity z farmy 

Sochy troch žien symbolizujú       

Múdrosť, Zvedavosť a Lásku  k prírode 

ako tri vlastnosti pracovníkov               

výskumného ústavu 

Vinice 

Návšteva syrárne a kozej farmy 

Slávnosť zháňania dobytka z  pastvín v Olangu 



     Obnovou jestvujúcich hracích, športových a oddychových 

plôch v obci, vrátane osadenia nových prvkov detského ihris-

ka a cykolodráhy vznikol moderný areál snov detskej radosti. 

Celý tento komplex harmonicky dotvára prostredie, robí ho 

netradičným, čo umožní deťom okrem pôžitku z hry aj intui-
tívnu priestorovú orientáciu.  

Nové ihrisko je verejne prístupné a bezpečné pre hru a pohyb 

najmenších a zároveň priestorom na stretávanie ľudí rôznych 

vekových kategórií na oddych, pohyb, hry a kultúrno-

spoločenské podujatia.  

Pridanou hodnotou projektu je prispieť k inovatívnemu 

poňatiu života na dedine, ale najmä otvoriť novú dimenziu pre 

prehlbovanie vzájomných vzťahov medzi deťmi a ich rodičmi, 

starými rodičmi, medzi obyvateľmi navzájom, ale aj medzi 

obyvateľmi a samosprávou. Úspešne zrealizovaný projekt 

naplnil požiadavky rodičov na bezpečnosť detí a aktívne   

zapojil aj rodičov do vecí verejných.  
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Príklady dobrej praxe v území MAS LEV 

„Vytvorme si kultúrny priestor pre naše tradície“ 

 

OBEC BRUTOVCE 

     Obec, kde v živej podobe zostali zachované ľudové tradí-

cie, ktoré uchováva mladá generácia a to prostredníctvom fa-

šiangových zvykov. Chotár obce má ideálne podmienky pre 

cykloturistiku a iné letné, či zimné športy (lyžovanie, bežky). 

Medzi pamiatky architektúry tu môžeme zaradiť drevenice, 
ktoré sú tu zachované ešte v dobrom stave. Živým centrom -

srdcom obce - je kultúrny dom plniaci viaceré funkcie. Okrem 

sídla obecného úradu sa tu napríklad organizuje fašiangová 

zábava. Podobne ako v iných obciach sa tu usporadúvajú 

obecné schôdze, svadby, rodinné oslavy a rôzne posedenia. 

Celkový stav objektu je v nevyhovujúcom technickom stave a 

tak obec pripravila komplexný projekt jeho rekonštrukcie, 

ktorá bude prebiehať etapovite.  

 

Rekonštrukcia cez os 4 - Prístup Leader bola umožnená vesti-

bulu kultúrneho domu  a sociálnych zariadení prislúchajúcich 

k sále a opona. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti bolo nutné 
vymeniť vchodové dvere do kultúrneho domu a znížiť tým 

možnosť ľahkého prístupu do objektu nežiadaným „hosťom.“ 

 

Veríme, že na pútavých podujatiach v obci Brutovce kona-

ných v kultúrnom dome sa zúčastní každým rokom stále viac 

občanov, turistov a milovníkov tradícií.  

„Dajme šancu mladým tráviť čas Lepšie - Účelne 

- Činorodo - Kreatívne - Akčne“                 

OBEC  LÚČKA 

Pri tvorbe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

(PHSR) obce Lúčka sa na prvom mieste na stupnici problé-

mov, ktoré trápia občanov umiestnila oblasť kultúry a športu, 

kde ľudia vyjadrili najväčšiu nespokojnosť s tým, že mladým 

chýba akékoľvek miesto na stretávanie. V poslednom období 
sa v obci oživilo viacero tradícií a zvykov - fašiangy, stavanie 

mája, deň detí, vianočný stolnotenisový a šachový turnaj a 

ďalšie. A snáď i cez os 4 zrealizovaná klubovňa s posilňovňou 

prispejú k udržaniu tohto pozitívneho trendu.   

 

V rámci projektu bolo potrebné zrekonštruovať interiér 

klubu a zakúpiť zariadenie. Vo WC sa vymenili obkladačky, 

dlažba, umývadlo a batéria. V zrekonštruovanom priestore v 

OcÚ vznikla klubovňa, ktorá má multifunkčné využitie 

(spoločenské hry, športová aktivita, PC, internet, hudba, písa-

nie kroniky).   

 
Aktivity klubovne naviažu aj na činnosť Dobrovoľného 

hasičského zboru a budú vzájomne prepojené. Veríme, že 

mladí požiarnici oslovia aj ďalších záujemcov, ktorí sa stanú 

členmi ich družstva.  

 

„Peniaze boli, sú aj budú. Preto ich netreba míňať ale investovať.“ 

Realizácia projektu: 

„Oáza detskej radosti“ 

 

OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  

Pozitívne sa formuje postoj spolupat-

ričnosti a socializácie vzťahov medzi 

občanmi.  

 

Za mimoriadne dôležité považujeme 
viesť detí už od ranného veku k základ-

ným návykom v cestnej premávke a 

chrániť tak ich zdravie a život. Obec 

poskytla deťom formou hry možnosť 

rozvíjať fyzickú zdatnosť, zdokonaľo-

vať koordináciu pohybov, stimulovať 

tvorivosť a fantáziu.  

 

Hrou sa deti naučia samostatnosti, ale aj spolupráci a reš-

pektovaniu druhých.   

PRED:

PO:  

PO:  
PRED:

PO:  



Podporiť všetky projekty sa 

nedá. Držíme sa športového 

hesla: „Nech vyhrá najlepší a 

vypadne najslabší.“ O tom či 
bude alebo nebude projekt 

podporený rozhoduje Správna 

rada Občianskeho združenia 

MAS LEV, o.z.  na základe 

odporúčaní výberovej komisie. 

Tá sa zvoláva  pre potreby 

hodnotenia projektov a pozos-

táva sa z 9 členov, pričom kaž-

dý člen má jeden hlas. Zlože-

nie členov musí byť vyvážené 

a reprezentatívne (max. 50% 
všetkých rozhodujúcich hlasov 

zo zástupcov verejného sekto-

ru s min 50% zo súkromného, 

neziskového a občianskeho 

sektora). Spomedzi seba si 

volia predsedu komisie.  

Pred samot-

ným procesom 
hodnotenia 

prebieha ško-

lenie hodnoti-

teľov (členov 

VK).  

Prácu členov 

komisie koordinuje a riadi 
manažér MAS LEV, ktorý nie 

je jej členom a má v nej hlas 

iba poradný.           

Samotný proces nie je jednodu-

chý a vyžaduje si objektívny a 

nestranný postoj. Predseda a 

členovia VK sú povinní zacho-
vať mlčanlivosť o skutočnos-

tiach, ktoré sa dozvedeli v sú-

vislosti s členstvom vo VK. 

Každý hodnotený projekt má 

svoj hodnotiaci hárok, do kto-

rého sa zapisuje počet bodov 

podľa nastavených kritériám. 
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„Nie je bohatý ten, kto mnoho má, ale kto veľa dáva.“  

Činnosť výberovej komisie (VK) 

Ako sa stať členom VK? 

Stačí vyplniť žiadosť    ex-

terných hodnotiteľov na našej 

web stránke. Kvalifikačné 

podmienky a podmienky výko-

nu činnosti sú stanovené 

Správnou radou. Nominovaní 

hodnotitelia budú zaradení do 

databázy externých hodnotite-

ľov. 

Úlohy výberovej komisie: 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLO zamedzenia   

konfliktu záujmov:            

Člen VK MAS nesmie hodno-

tiť projekt, ktorý predkladá 

ako konečný prijímateľ - pred-
kladateľ projektu v rámci im-

plementácie stratégie. 

VK zoradí projekty podľa výsledkov vyhodnotenia 

žiadostí (projektov) 

Výberová komisia vykoná administratívnu a  

kvalitatívnu kontrolu žiadostí 

Každý projekt je ohodnotený určitým      

počtom bodov, ktoré sa následne spočítajú  

(výberové a bodovacie kritéria) 

Podpis zmluvy medzi PPA a 

konečným príjemcom (napr. 

obec, podnikateľ ...) 

Kedy môže byť projekt vyradený? 

 

 ak predkladateľ projektu nie je oprávnený žia-

dať o finančné zdroje; 

 ak je projekt nekompletný; 

 ak projekt nespĺňa min kritéria spôsobilosti; 

 ak nespĺňa kritériá stanovené MAS; 

 ak neboli dodržané podmienky verejného obsta-

rávania; 

 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

pre dané opatrenie. 

Štatistické údaje  

obdobie od 09/2009 - 08/2011 

 

Počet zasadnutí výberovej  komisie: 

 
Počet projektov, ktoré prešli rukami výberovej 

komisie a boli schválené na lokálnej úrovni: 

 

Počet doteraz podpísaných zmlúv medzi    

žiadateľmi a PPA: 

 

Počet externých hodnotiteľov v databáze: 

 

Počet doteraz zrealizovaných projektov: 

 

 10   

82 

34  

Správna rada  

Rozhodne, či projekt bude alebo nebude podporený 

5 

 12   
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 „Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať.“           Albert Einstein 

P.č. Zoznam schválených projektov 5. výzvy, PRV SR 2007 - 2013 os 4 LEADER     

na úrovni MAS LEV 

  
Žiadateľ 

1. „Plníme deťom sny“  Mesto Spišské Podhradie 

2. „Na Májovej dobre, na Májovej zdravo!“  Mesto Spišské Podhradie 

3. „Vytvárame svoj priestor pre svoj život“  Obec Torysky 

4. „Načerpajme sily – odbúrajme stres!“  Obec Olšavica 

5. „Lávka pre peších“  Obec Vyšné Repaše 

6. „Osviežme sa športom“  Obec Korytné 

7. „Zahrajme sa spoločne“  Obec Dlhé Stráže 

8. „Rekreačno-oddychová zóna HARMÓNIA“  Obec Dlhé Stráže 

9. „Investícia do našej budúcnosti“  Obec Brutovce 

10. „Zahrajme sa spolu – malí aj veľkí“  Obec Nemešany 

11. „Vyžeňme nudu zo života našich detí“  Obec Bijacovce 

12. „Cvičím, cvičíš, cvičíme“  Obec Bijacovce 

13. „Náš hravý detský svet“  Obec Kurimany 

14. „Vymeňme staré za nové“  Obec Kurimany 

15. „Aktívnejší zajtrajšok pre nás a naše deti“  Obec Doľany 

16. „Čaro vidieka vnímané cez šport“  Obec Doľany 

17. „Veža princeznej“  Obec Lúčka 

18. „V záhrade princeznej"  Obec Lúčka 

19. „Detský sen – ihrisko s atmosférou“  Obec Dravce 

20. „Centrálny park – TRI STUDNIČKY“  Obec Dravce 

21. „Prírodný ostrovček s posedením pri drevenom kríži“  Obec Spišský Štvrtok 

22. „Zober loptu, neseď doma!“  Obec Bugľovce 

23. „Vodná nádrž Levoča - vytvorenie priestoru pre realizáciu spoločenských a voľno-

časových aktivít“ 

 Mesto Levoča 

24. „Centrum voľného času – vybavenie  priestoru pri realizácii spoločenských a voľno 

časových aktivít“ 

 Mesto Levoča 

25. „Parkovacia plocha na sídlisku Západ v Levoči“  Mesto Levoča 

26. „Podporme kultúru a zachovajme tradície“  Mesto Spišské Podhradie 

Poznámka: V súvislosti s ukončenou výzvou č. 5 a č.6 Vás chceme informovať o tom, že po hodnotení boli schválené 

takmer všetky projekty. Odovzdaných bolo spolu 33 žiadostí a podporených 29. Dôvodom pre "neúspech" bola nízka 

alokácia zdrojov vo výzve, preto Správna rada určila na základe pridelených bodov hodnotenia, ktoré ŽoNFP budú     

odporúčané na financovanie až v ďalšom kole.  

P.č. Zoznam schválených projektov 6. výzvy, PRV SR 2007 - 2013 os 4 LEADER     

na úrovni MAS LEV 

  
Žiadateľ 

1. „Srdcom vidiečan“  Centrum prvého kontaktu Levoča 

2. „Aby ste o nás vedeli" - zriadenie moderného informačného centra“  Združenie FEMAN 

3. „Virtuálna prehliadka obcí regiónu MAS LEV a multimediálne CD s 3D zobrazením“  Združenie FEMAN 



 

KONTAKT: OZ MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, tel.: + 421 53 4699 066, + 421 53 4699 065, 

www.maslev.sk, © Počet výtlačkov: 5000 ks, Nepredajné 

                                                                                                         

INFO o cezhraničnej spolupráci                                  

V rámci projektu „Poľsko - slovenské 

stretnutia Lídrov“ sa druhé pracovné 

stretnutie realizátorov projektu konalo dňa 

19.09.2011 v Levoči. Prevahu mali MAS 

zo SR z prihraničných oblastí, z prešovského a žilinského kra-
ja (MAS LEV, MAS Horný Liptov, MAS Šafrán, MAS Ter-

chovská Dolina ...), ktoré sa do projektu radi zapojili. Na poľ-

skej strane Lokalna Grupa Dzialania Beskid Gorlicki.  

Ciele projektu sú napĺňané cez budovanie priamych cezhra-

ničných kontaktov, ktoré vytvárajú zázemie pre realizáciu pro-

jektov spolupráce na poľsko - slovenskom pohraničí. Spolu-

práca a riešenie spoločných tém slovenských a poľských MAS 

sa podieľa na oživení skrytého potenciálu lokálnych produk-

tov, propagácii  kultúrneho a prírodného dedičstva. Výsled-

kom stretnutia bol návrh informátora, jeho štruktúra, forma 

(publikácia s informáciami o MAS zúčastňujúcich sa projektu)          

vytvorenie databázy o jednotlivých MAS a  organizácia konfe-
rencie na poľskej strane (termín: 28. - 30.11.2011 Gorlice), 

ktorá poskytne účastníkom možnosť lepšie sa zoznámiť, po-

rozprávať a nadviazať kontakty pre prípadnú spoluprácu.  

Počas AGROKOMPLEXU 2011 (akcia „Večer vidieka“) boli vyhlásené aj výsledky tejto zaujímavej     

súťaže a za najkrajšiu fotografiu vo všetkých kategóriách bola vyhlásená fotografia 

malého chlapca v ľudovom kroji z územia MAS Podpoľanie -  Detvanček, autor    

J. Ľupták -1.miesto v kategórii Naša budúcnosť, absolutný víťaz súťaže. Fotografie 
z nášho územia sa neumiestnili na prvých troch miestach, ale boli sme odmenení 

diplomom za účasť v súťaži. Veríme, že to ďalšieho ročníka súťaže prispejete    

zaujímavou fotografiou práve vy, preto nezabudnite mať na potulkách kráľovským 

územím leva so sebou fotoaparát a pekné fotografie z našej MAS nám poslať.  
Víťazná fotografia 

Víťazná MAS Podpoľanie 

Výsledky súťaže Poznáte svoj región? Správna odpoveď z čísla 3: Pavľany, Brutovce, Bugľovce, Vyšné Repaše.  

Víťazkou sa stala pani Dana Kristeková, Levoča. Srdečne blahoželáme.  

SÚŤAŽ: (odpovedajte do 30.11.2011 na malecova@maslev.sk) 

1. úloha (tvorivá) - napíšte báseň venovanú vašej obci, mestu (s tematikou krás, prírody, zručných ľudí, opíšte svoj 

vzťah k rodisku ...) 

2. úloha (obrazová) - V akých obciach a mestách sú tieto kostoly? (Odmena - propagačné materiály MAS LEV) 

 
 

 

 

 

V súčasnosti sa na Pôdohospodárskej platobnej agentúre  

pripravuje k podpisu zmluvy projekt, v rámci nadnárodnej 

spolupráce s našim dlhodobým oficiálnym partnerom z Českej 

republiky MAS Rýmařovsko. Súrodenecké puto medzi nami 

tak umocní silu a prepojenie jednotlivých naplánovaných čin-
ností, pričom veríme, že sa výraznejšie upevnia vzťahy medzi 

účastníkmi projektu. Už teraz sa tešíme, ako si vymeníme skú-

senosti, odhalíme rôznorodosť kultúr. Rozprávkový názov  na 

slovenskej strane „Kde bolo, tam bolo....“ má na strane českej 

pokračovanie „Kde nebylo, tam bude“ je typický aj pre dosa-

hovanie stanovených cieľov. Hlavné aktivity projektu sa orien-

tujú na spoločný marketing so zameraním sa na propagáciu 

miestneho folkového umenia a miestne špeciality; ochranu 

spoločného kultúrneho bohatstva za sprievodnej investičnej 

aktivity. U slovenského partnera ide o obnovu turistického 

chodníka - jeho značenia, a na strane moravskej o vytvorenie 

náučnej trasy a odpočívadla; dôležité je budovanie kapacít - 
výmena skúseností. Veríme, že rozprávkový názov prinesie 

pozitívny náboj pri realizácii projektu a všetko dobre dopadne 

ako v rozprávke.  

Propagačné materiály MAS LEV 

13. stor. 15. stor. 19. stor. 17. stor. 14. stor. 

Cesta k trvalej udržateľnosti rozvoja vidieka vedie cez správne informácie, plánovanie a riadenie. O tom 
napovie táto čerstvá publikácia. Každá samospráva  bude mať k dispozícii dve publikácie, ktoré budú prí-
padným záujemcom k nahliadnutiu, či zapožičaniu na obecných úradoch. 

INFO o výsledkoch súťaže NSRV — „NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS“ 

INFO o publikácii Cesta k trvalej udržateľnosti rozvoja vidieka 

http://static.panoramio.com/photos/original/19451808.jpg

