
Úlohy NSS MAS pre rok 2011: 

 Organizovať  pracovné odbor-
né stretnutia (napr. workshop, 
semináre, konferencie, atď.) 
pre odbornú výmenu a prezen-

táciu výsledkov a práce  MAS  

 Nadviazať partnerskú spolu-
prácu s Ministerstvom pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou 
a Národnou sieťou rozvoja 
vidieka SR, poskytovať infor-
mácie a odborné podkladové 

materiály s ohľadom prípravy 
a implementácie integrovanej 
stratégie rozvoja územia pre 
MPRV SR a PPA  

 Budovať partnerstvo na ná-
rodnej a medzinárodnej úrovni 
a nadväzovať spoluprácu s 
partnermi, ktorí pracujú na 
princípe Leader  

 Zapojiť čo najviac MAS 

z územia Slovenska do čin-
nosti NSS MAS - pokryť čo 
najväčšie územia SR podpore-
nými a fungujúcimi MAS na 
princípe LEADER 

 Vytvoriť webovú stránku 
a využiť komunikačné kanály
(konferencia, sociálna sieť,   

doodle, atď.)  

 Zabezpečiť fundraising na 
činnosť NSS MAS, napr. 
príprava projektov, ďalších 
programov, atď.   

 Propagovať činnosť NSS 
MAS na národnej 
a medzinárodnej úrovni 

 Pripraviť informačný leták, 
banner, zabezpečiť účasť na 
národných a medzinárodných 

stretnutiach, zozbierať propa-
gačné materiály od členov 
NSS MAS a propagovať ich 
činnosť 

 Podľa možností vytvoriť re-
gionálne kontaktné  body pre 
činnosť NSS MAS  

Hájme  SPOLOČNE SPOLOČNÉ záujmy Národnou sieťou slovenských MAS  
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  Jedným z kľúčových faktorov 
prístupu Leader je sieťovanie, tak 
na lokálnej úrovni, ako 
i národnej, či dokonca nadnárod-

nej úrovni. I preto vznikla inicia-
tíva k založeniu siete Miestnych 
akčných skupín na Slovensku. 
Podnet k tomu dal i predseda 
Národní síte Místních akčních 
skupín ČR, Bc. František    

Winter,  ktorý pri rôznych príle-
žitostiach súvisiacich s výmenou 

skúsenosti pri budovaní zručností 
miestnych akčných skupín ne-
ustále podnecoval svojou činnos-
ťou i predstavovaním aktivít ich 
siete k tomu, aby sa i MAS na 
Slovensku spojili, a tak lepšie 
hájili svoje záujmy. 
Najmä závery z 2. Medzinárod-

nej konferencie Národnej siete 
rozvoja vidieka SR (NSRV SR), 
ktorá sa konala v Senci začiat-
kom januára 2011 hovoria jedno-
značne o potrebe komunikácie 
medzi zástupcami riadiaceho 
orgánu, ktorým je  Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka SR (MPaRV SR), Pôdo-
hospodárskej platobnej agentúry 
(PPA) a  MAS, ako aj 
o dôležitosti spoločného stretáva-
nia sa a riešenia otázok 
a problémov, ktoré zástupcov 
MAS na Slovensku trápia.  
Táto konferencia sa tak stala 
štartom pre  založenie Národnej 

Siete Slovenských Miestnych 
Akčných Skupín, skrátene NSS 
MAS. Úlohy pre prípravu stanov 
a ich registráciu sa zhostil pove-
rený prípravný výbor v zložení 
MAS LEV,  MAS Stará Čierna 
Voda   a MAS Malohont, pričom 
za sídlo tejto siete bolo predbež-

ne zvolené mesto Levoča. Nároč-
ná komunikácia so všetkými 29 
miestnymi akčnými skupinami, 
ktoré získali tzv. Štatút, ale i so 
zástupcami verejno-súkromných 
partnerstiev pracujúcich na prin-
cípoch prístupu Leader boli  

úspešne ukončené registráciou 
spoločne odkonzultovaných sta-
nov dňom 2. 3. 2011 so zápisom 
na Ministerstve vnútra SR pod 
registračným číslom VVS/1-

900/90-36937. 
Tieto formálne kroky umožnili 
napokon zvolanie ustanovujúceho 
zhromaždenia novej organizácie 
k tomu, aby boli prípravným  
výborom prijatí jej členovia 
a zvolené PREDSEDNÍCTVO 
i kontrolný orgán.  

 
Dňom 12. 4. 2011 tak predsedníc-
tvo tvoria miestne akčné skupiny 
v regionálnom zastúpení podľa 
krajov:  
 

 Prešovský kraj: OZ MAS 

LEV, o.z. (Ing. Andrea Hradi-
ská) -   predseda NSS MAS 

 Trnavský kraj: MAS Stará 

Čierna voda  (Ing. Ľudovít 
Kovacs) –    podpredseda NSS 
MAS 

 Banskobystrický kraj: MAS 

Malohont (Elena Kubaliaková) 

 Košický kraj: MAS OZ Kras                  

(Silvia Papaiová) 

 Nitriansky kraj: MAS Radošin-

ka (Ing. Renáta Lelovská) 

 Trenčiansky kraj: MAS Vrša-

tec (Ing. Juraj Ondračka) 

 Žilinský kraj: OZ Partnerstvo 

pre MAS   Terchovská dolina                   
(Ing. Ivan Dvorský) 

 
  Pre úplnú informáciu je potrebné 
povedať, že do KONTROLNEJ 

KOMISIE boli zvolené miestne 
akčné skupiny, ktoré reprezentujú: 

1. východné Slovensko  
(MAS Šafrán) 

2. stredné Slovensko  
(MAS OZ Zlatá cesta)  
3. západné Slovensko  

(MAS Dudváh). 
 

Ing. A. Hradiská 

Predseda NSS MAS 

1. zasadnutie NSS MAS 
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Orgány združenia sú: 
1. Valné zhromaždenie -

najvyšší orgán 
2. Štatutárny orgán -   predseda 
3. Správna rada - výkonný 

orgán 
4. Monitorovací výbor -  
5. Revízna komisia 
6. Programový výbor 
7. Výberová komisia 

 

Valné zhromaždenie (VZ) 

 Valné zhromaždenie tvoria 
všetci členovia občianskeho 

združenia.  

 Každý člen združenia ma na 
rokovaní Valného zhromaž-
denia 1 rozhodujúci hlas.  

 VZ je uznášaniaschopné, ak 
je prítomná 1/3  všetkých 
členov 

 Z konania VZ je spísaná 
zápisnica 

 Uznesenie VZ je prijaté, ak 

ho príjme nadpolovičná väč-
šina 

 

Správna rada (SR) 

 Rozhoduje o najdôležitejších 
otázkach v súlade s cieľmi a 
činnosťou združenia a schva-
ľuje výber projektov žiadate-

ľov vrátane rozsahu ich fi-
nancovania 

 Sleduje plnenie úloh združe-
nia 

 Riadi činnosť združenia v 
období medzi zasadnutiami 
VZ 

 Zvoláva a obsahovo pripra-
vuje rokovanie najvyššieho 
orgánu 

 Zodpovedá za vypracovanie 

a implementáciu stratégie 

 Predbežne schvaľuje projekty  
doporučené výberovou komi-
siou MAS na financovanie  

 Zriaďuje kanceláriu pre za-
bezpečenie administratívy a 
úloh združenia 

 Volí a odvoláva manažéra a 
účtovníka MAS 

 Má min 7 členov, ktorých 
menuje VZ na podklade hla-

sovania 

 SR sa schádza min raz za tri 
mesiace 
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Kontrola v OZ MAS LEV o.z. 

                 Monitorovací výbor (MV) 

Mapa MAS LEV 

Rozloha: 327,91 km2 

Správna rada schválená na nové 

volebné obdobie:      

(7 členov ) 

Ing. Andrea Hradiská  

predseda MAS LEV 

(súkromný občiansky sektor) 

Predseda si spomedzi zvolených 

členov správnej rady vybral 

v zmysle stanov svojho podpred-

sedu                    

 

Bc. Peter Pitoňák  

podpredseda MAS LEV   

Granč-Petrovce  (verejný sektor)                                 

 

Miroslav Fabián – Klčov  

(verejný sektor)                

 

Jozef Komara – Brutovce  

(verejný sektor)                 

 

Milan Ondruš – Granč-Petrovce  

(súkromný podnikateľský sektor) 

 

Miroslav Čurilla – Levoča  

(súkromný podnikateľský sektor) 

 

Bc. Zuzana Beregházyová –     

Levoča  

(súkromný občiansky sektor) 

„Skutočný líder nepotrebuje viesť. Je spokojný s tým, že ukáže cestu.“ Henry Miller 

Orgány združenia MAS LEV 

Členstvo                  

v Občianskom 

združení           

MAS LEV, o.z. je 

DOBROVOĽNÉ 

avšak pre samo-

správy pre toto 

obdobie záväzné 

vzhľadom             

na podporu        

ISRÚ 

Ing. Rastislav Sloboda –  

Levoča (súkromný občiansky 

sektor) predseda MV 

Mgr. Ján Pivovarníček –  

obec Bijacovce (verejný sek-

tor) 

Marta Vrabľová –  

obec Nižné Repaše (verejný 

sektor) 

Ing. Michal Fecko –  

Sp. Podhradie  (súkromný 

podnikateľský sektor) 

Rastislav Sminčák –  

Levoča (súkromný podnika-

teľský sektor) 

Valné zhromaždenie 29.01.2011 — voľby 

Valné zhromaždenie 29.01.2011 — 

hlasovanie členov 

Celkový počet členov 

verejno-súkromného 

partnerstva (MAS): 

72  

Verejný sektor —  

45,83 % 

Súkromný sektor —

54,17 % 

 úlohy:  

 dohliada na implementáciu 
podporených projektov, 

 vykonáva hodnotenie a kon-
trolu realizácie projektov v 
rámci stratégie, 

 pripravuje a vypracováva 
správy o implementácii stra-
tégie, 

 správy o monitoringu za       

ročné obdobie, 

 monitoring priebehu vecné-
ho a finančného plnenia 
projektov za ročné obdobie, 

 vykonáva vyhodnotenie 
jednotlivých výziev. 

Členovia monitorovacieho  

výboru 2011: 

MV - má minimálne 5 členov,    
stretávajú sa 2x/ročne 

zo svojich členov si volia pred-
sedu, ktorý riadi jeho činnosť 

člen MV musí pôsobiť v 
území MAS, ale nemusí byť 
členom MAS 

člen MV nesmie byť súčasne    
členom Správnej rady,     
výberovej komisie 

MONITOROVACIE UKAZOVATELE z formulárov  

pre monitoring projektov PRV 2007 - 2013 os 4 LEADER  

Počet nových detských a športových ihrísk 

Počet nových a zrekonštruovaných amfiteátrov 

Počet priestorov vytvorených a zrekonštruovaných pre spoločenské 

využitie 

Počet podporených klubovní a voľno- časových priestorov 

Počet zrekonštruovaných autobusových zastávok 

Plocha novo - upravených verejných plôch 

Počet nových oddychových zón a parkov 

Počet zrekonštruovaných a vytvorených mostov a lávok 

Počet obcí s jednotnou úpravou prostredia a zelene 

Iné monitorovacie ukazovatele (uviesť druh a počet) 

Terénny monitoring  

Popri formálnom monitoringu monitorovací výbor vykonáva terénny 

monitoring (TM) každého projektu minimálne raz za 6 mesiacov.    

Cieľom TM je, aby mal monitorovací výbor prehľad o skutočnej imple-

mentácii projektu, aby vedel na mieste zistiť projektované dopady na 

cieľovú skupinu a mieru zapojenia obyvateľov.  

Máj 2011 



Máj 2011 

Je to  príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť 
v obraze to, čo je v  našej  MAS zaujímavé, origi-
nálne alebo výnimočné. Krásu vidieka vyzdvihuje 
nádherná prírodná scenéria - lesy, lúky, polia, 
čistinky, rieky a veľa iných motivačných pod-

netov. 

 

Informácie o súťaži 
V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kate-
górie: 

1) Naša príroda 
krajina, v ktorej sa územie  MAS nachádza a jej 
prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti 

 
2) Naši ľudia 

obyvatelia z územia MAS pri spoločných poduja-
tiach organizovaných MAS, ľudia z  územia MAS 
vytvárajúci hodnoty 

  

3) Naše tradície 
inšpirácie z minulosti zachované do dnešných čias 

 
4) Naša budúcnosť 
potenciál, ktorý chce územie MAS využiť - zreali-
zované projekty pre budúcnosť územia, deti 

a mládež a ich aktivity 
 

5) Naše „naj“ 
nezaradené do predchádzajúcich kategórií ale 
cenné najmä pre svoj lokálny charakter – pamäti-
hodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie 
nachádzajúce sa v území MAS 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci z územia 
MAS. OZ MAS LEV, o.z. vyberie zo všetkých 
doručených jednu do každej kategórie. Môžu byť 
farebné i čiernobiele.  

 
V prihláške je potrebné uviesť názov fotografie, 
prípadne popis, čo zobrazuje, pri akej príležitosti 
bola zhotovená a pod.  
 
Technické požiadavky na zasielané fotografie:  

 vo formáte .jpg,  

 veľkosť fotografie min. 1,5 MB. 
 
Všetky zaregistrované fotografie budú zverejne-
né na web stránke www.nsrv.sk, kde budú môcť 

za ne hlasovať návštevníci stránky (do 31. júla 
2011).  
 
LINK na hlasovanie bude zverejnený aj na     
Facebooku, aby bolo hlasovanie prístupné čo 
najširšiemu okruhu ľudí.  
 
Hlasovanie bude prebiehať do 31. júla 2011. 

Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet 
hlasov v danej kategórii.  
Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov 
bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka 
súťaže. 

 

                       Šikovnosť ľudských rúk a umu  

 

 

     Všetkým známym, ako aj zatiaľ neznámym zručným a talentovaným ľuďom. Ak sa 
venujete zaujímavej činnosti, budeme radi, ak by ste prispeli svojimi schopnosťami k 
príprave a tvorbe propagačných materiálov (hrnčeky, sviečky, rôz-
ne výrobky ...) OZ MAS LEV, o.z. s LOGOM LEVA alebo sa staňte 

členom zručných ľudí nášho združenia. 

Je Vašim koníčkom: KOVÁČSTVO, DREVOREZBA, KOŠIKÁR-
STVO, TKANIE      KOBERCOV,  HÁČKOVANIE, BATIKOVA-
NIE, ARANŽOVANIE, VÝROBKY ZO SKLA, VYŠÍVANIE OBRA-

ZOV, KROJOV, OLEJOMAĽBA a iné podnetné aktivity 

Radi Vás zaradíme do ZOZNAMU ZRUČNÝCH ĽUDÍ našej Miest-
nej akčnej skupiny. Ak nám pošlete aj fotografie svojich vlastnoruč-

ných výrobkov spropagujeme Vás na webe.  

                                  Zruční ľudia: prihláste            

                                       sa na e-mail:  

                                  malecova@maslev.sk 

Strana 3 

„Keď láska a zručnosť spolupracujú, očakávajte majstrovské dielo.“ John Ruskin 

MAS LEV o.z. bola jedinou úspešnou miestnou akčnou skupinou hodnotenou v prvej výzve osi 4 PRV 2007 - 2013 na Východ-

nom  Slovensku a preto dňom 3.8.2009 nadobudol jej ŠTATÚT právoplatnosť. Všetky jej obce v počte 31 sú súčasťou administra-
tívne vymedzeného regiónu okresu Levoča, ktorý patrí do Prešovského samosprávneho kraja (do občianskeho združenia nevstúpili Vyš-
ný Slavkov a  Spišský Hrhov). Toto vidiecke územie je charakteristické bohatými prírodnými, kultúrno – historickými   zdrojmi a potenciálom 

pre rozvoj cestovného ruchu.  

 

Ocenenie súťažiacich 

a propagácia výsledkov 

 súťaže 
                                          

       Víťazné fotografie budú  

        ocenené vecnou cenou.  

Zároveň najlepšie  

fotografie budú  
prezentované  

na medzinárodnej  
poľnohospodárskej a  

potravinárskej výstave  

 

AGROKOMPLEX 

2011 . 

 

Fotky posielajte na e - mail:  

malecova@maslev.sk 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 1. ročník súťaže   

Najkrajšia fotografia z územia MAS 

V súčasnosti je na Východnom Slovensku 8 miestnych akčných skupín.  

 
 

Všetky knihy zožltnú, ale kniha 
prírody má každý rok nové,      

nádherné vydanie.  
 

Hans Christian Andersen  

http://www.nsrv.sk
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V dňoch 12. - 13. 4. 2011 k 
nám zavítali predstavitelia slo-
venských MAS, aby v prvý deň 
stretnutia rokovali o svojej 
neformálnej sieti, ktorá by, v 

skratke povedané, mala riešiť 
spoločné záujmy a potreby 
MASiek vo vzťahu k národným 
a európskym orgánom.  
Túto udalosť sme preto využili 
na to, aby sme predstavili náš 
región MAS LEV a vzájomne 
sa lepšie spoznali, i navzájom si 

vymenili už nadobudnuté skú-
senosti v procese realizácie osi 
4 Leader. Preto sa po rokovaní 
členov NSS MAS predstavilo 
hosťujúce združenie LEV pro-
stredníctvom prezentácie mana-
žérky MAS LEV Ing. Kataríny 
Pjatákovej, ktorá prítomným 

ozrejmila dôležité leadrovské 
aktivity vykonávané v levom 
území a obrátila pozornosť od 
nutnej administrácie pri imple-
mentácii ISRÚ k ďalším po-
trebným úkonom súvisiacich s 
dosahovaním kvalitatívnych 
cieľov, poukázala na nalieha-

vosť práce s ľudským kapitá-
lom a budovaním ľudských 
kapacít pre dosiahnutie požado-
vaných efektov v regióne. Pod-
čiarkla tiež náročnosť byrokra-
tického systému a problémy, s 
ktorými deň čo deň so svojimi 
členmi bojujú.  
Došli sme tak k diskusii o ba-

riérach, ktoré musíme prekoná-
vať, k spoločným otázkam, 
ktoré by sme mali riešiť, ale 
tiež k prednostiam jednotlivých 
MAS.  
Na to sme prejednali s pánom 
predsedom NS MAS ČR       

Bc. Františkom Winterom 
situáciu v českom programe 
Leader a inšpirovali sa k ďalším 
úkonom. Informačne sme sa tak 
pripravili na ďalší spoločný čas 
a v stredu 13.4.2011 v načatých 
témach pokračovali. V teréne 

sme sa utvrdili, že interaktívna 
práca s aktérmi regiónu je veľ-
mi dôležitou. Orientovanie bolo 
súčasne zamerané na existujúci 
potenciál a možnosti jeho vyu-

žitia. Vo vybraných obciach 
sme s pracovnou skupinou strá-
vili hodnotné chvíle a videli, že 
v každom teritóriu sa intenzívne 
hľadajú možnosti aj riešenia, 
čomu napomáha práve prístup 
zdola nahor a princíp partner-
stva, ktoré od roku 2007 uplat-

ňujeme v municipalitách.  
Na sklonku dňa sme sa rozlúčili 
s nádejou, že nájdeme príleži-
tosti takto postupne spoznať i 
ďalšie územia a činnosť MA-
Siek.  

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do 

programu zapojili, či už ako 

organizátori, alebo ako účast-

níci!  
Zopár fotografií s popisom 
dokumentuje túto udalosť.  
Obec Nemešany - Dom reme-

siel, multifunkčné využitie 

objektu, spoločenské udalosti, 

pravidelné organizovanie 

stretnutí s občanmi, podpora 

záujmových krúžkov pre 

rôzne vekové kategórie, reali-

zácia projektov z osi 4 

Obec Granč - Petrovce - 

Športové ihrisko, realizácia 

projektov z osi 4, ukážka 

partnerstva súkromného a 

verejného sektora, regionálny 

producent pečiva, vyhliadky 

do budúcnosti, športové záze-

mie obce a zrealizované inves-

tície, príprava služieb pre CR 

Obec Dúbrava – zaujala 

účastníkov aktivity investícia-

mi zrealizovanými v obci, 

spektrom činnosti, ktorými je 

využívaný OcÚ, vzhľadom 

kultúrneho domu a množ-

stvom kultúrnych podujatí 

nadregionálneho významu, 

ochutnávkou tradičného jed-

la, ponukou služieb pre vi-

diecky turizmus a participá-

ciou obyvateľov do aktivít 

obce  

Obec Doľany – videli sme 

spoločenskú miestnosť ku 

kultúrnemu domu (využitie 

svadby, oslavy, plesy), investí-

cie v obci, OcÚ, kultúrny 

dom, špecifiká samosprávy, 

možnosti a bariéry rozvoja 

obce  

„Potulky regiónom MAS LEV“  

s ukážkami príkladov dobrej praxe v teréne  

Strana 4 

Máj 2011 

Obec Granč—Petrovce  

Pekáreň SLOVNORMAL, s.r.o. 

 Spolumajiteľ (Milan Ondruš) 

Vyberám z postrehov  

účastníkov:  

 
 
 
„Zaujímavá aktivita s množstvom 
ponúknutého podnetného materiá-
lu aplikovateľného v praxi aj v 
našich územiach.“ 
 

 
 
„Mnohé obce v maximálne mož-
nej miere využili a využívajú 
finančné zdroje cez LEADER, 
využiteľnosť priestorov na rôzne 
druhy voľnočasových, vzdeláva-
cích a športových aktivít v Neme-

šanoch ukazujú na efektívne vyu-
žitie a dobré vzťahy v obci, preto-
že aj dobrovoľníckou prácou sa dá 
časť úloh zrealizovať svojpomoc-
ne, ... s ELÁNOM.“ 
 
 
 

„ Športové zázemie v obci Granč - 
Petrovce, ktoré sa tu formuje už 
od detstva (malé detské ihrisko pri 
ZŠ, ihrisko s umelým povrchom 
využiteľné v zime ako ľadová 
plocha a viacúčelové ihrisko s 
umelým trávnikom spolu s novým 
DOMOM ŠPORTU) sú dobrým 
odrazovým mostíkom pre obča-

nov - športovcov, ale aj turistov s 
cieľom zmysluplného trávenia 
času.“ 
 
 
 
„Zámery obce Dúbrava a Doľany 
pre rozvoj turizmu využitím 

miestnych ATRAKTIVÍT budú 
lákadlom pre mnohých hostí, ktorí 
sa radi do tohto územia opäť vrá-
tia.“ 

Obec Doľany Rómska osada - 

miestna časť Roškovce 

Obec Doľany Materská škola 
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      MAS-ka zorganizovala dňa 29.01.2011 
putovnú informačnú aktivitu „naprieč 
svojim územím“ plnú zaujímavých náv-
štev. 

Návšteva obce BRUTOVCE   

 
      Celej tejto zaujímavej a prínosnej akti-
vite predchádzala príprava programu 
a jeho zabezpečenie v jednotlivých bo-
doch. Účastníkov privítal v obci Brutovce 
(koncová obec regiónu) v Levočských 
vrchoch pán starosta JOZEF KOMARA 
s poslancami obce. Pri prechode obcou 

zaujala tradičná vidiecka architektúra tejto 
rázovitej obce, kde sa prelína minulosť 
s budúcnosťou. Zrekonštruované dreveni-
ce, slúžiace širšiemu využitiu, si pozreli 
domáci aj zahraniční hostia s veľkým záuj-
mom.  
     Obec, ktorá má len minimálne možnosti 
čerpania finančných zdrojov zo štrukturál-

nych fondov využila prostriedky 
z LEADRA na úpravu kultúrneho domu, 
kde sa každoročne organizuje veľké    
množstvo akcií (svadby, zábavy, fašiangy, 
oslavy, plesy).                

     V jednej z dreveníc sme navštívili aj 
unikátne múzeum ľudových hudobných 

nástrojov, ktoré vlastní výrobca píšťal a 
muzikant PaedDr. Michal Smetanka.   
Okrem píšťal typických pre Levočské 

vrchy sme tu mohli vidieť hudobné nástro-
je z Austrálie, Egypta, Thajska, Arménska 
či Írska, na ktorých nám aj ich majiteľ 
zahral. Koľko hudobných nástrojov tu 
možno vidieť, to nevie ani ich vlastník. V 
jeho zbierke dominujú vzduchozvučné, 
aerofonické hudobné nástroje. Vzácnos-
ťou je šesťdierková valaská píšťala, po-

chádzajúca z Brutoviec.  Na stenách visia 
píšťaly z Balkánu, z Egypta, Thajska, 
Barmy, Arménska, Náhorného Karaba-
chu, škótske, írske aj naše gajdy.  
Pri otázke: Akú majú hodnotu tieto ná-
stroje?, odpovedal ich majiteľ:           
„Pre človeka, ktorý má záľubu v typic-
kých starých hudobných  nástrojoch, je 

to nevyčísliteľná hodnota."  
 

Návšteva obce OLŠAVICA 

 

     Po prehliadke a pohostení na 
obecnom úrade sme odcestovali do 
susednej obce OLŠAVICA, kde 
sme obdivovali ako aj malá obec 
dokáže ponúknuť kultúrny priestor 
svojim občanom a návštevníkom 
v priestoroch obecného úradu 

(podkrovie), kde je zrekonštruovaná 
miestnosť so  širokospektrálnym 
využitím pre všetkých občanov (posilňovňa, klu-
bovňa, miesto pre seniorov a mladých, internet, 
PC technika a neskôr tu bude 
aj knižnica).   

     V sále kultúrneho domu nám mladí folklóristi 
zatancovali a zaspievali typické piesne 
a predviedli tance, ktoré aj dnes dýchajú rados-
ťou. Účastníkom sa predstavili vo fašiangových 

maskách a priblížili nám tradície. Cestou sme 
prechádzali cez ďalšie krásne obce tejto lokality 
– Nižné a Vyšné Repaše, Uložu, ktoré sú tiež 
členmi masky a realizujú sa tam projekty – oddy-
chová zóna, detské ihrisko a škola v prírode.  
 

Návšteva obce STUDENEC 

     Starosta Imrich SIVÁK ukázal vo svojej obci 
už zrealizovaný projekt, ktorý využíva obnovi-
teľné zdroje energie – štiepkovanie (vykurovanie 
obecných budov) a zrekonštruovaný kultúrny 
dom (slúžiaci na organizovanie kultúrnych podu-
jatí, plesov, svadieb a vo významnej miere zvyšu-
júci životnú úroveň jej obyvateľov). Využitie bio-

energie je obrovskou výzvou pre všetky samo-
správy územia. Zaujala nás drevená zvonička 

z 19. storočia, ktorá je v strede obce. 

Medzi jedno z tradičných spišských jedál patria 
aj pirohy plnené zemiakmi a bryndzou, na 
ktorých si účastníci putovnej aktivity MAS LEV 
s chuťou pochutnali. 

J a n k o  a  j e h o  b a b a 

Magický význam mala aj slama 

ako výplň tzv. hrubého Janka, 

ktorý svojou ťarba vosťou 

ro z ve s eľ o va l ľu d í  p o ča s 

obchôdzok v Brutovciach a          

v Olšavici. V Olšavici mu však aj 

dodnes robí spoločnosť jeho ženský protipól - 

BABA. Baba bývala pevnou súčasťou fašiangov aj 

v Toryskách. V Brutovciach 

hrubého Janka sprevádzala 

KOZA ako symbol plodnosti 

s postavami Cigána a 

Cigánky. 

Návšteva obce GRANČ -       

PETROVCE 
     Po prehliadke obce sme si pre-
zreli výrobu pekárenských výrob-
kov a chleba v pekárni SLOVNOR-

MAL. Kto mal záujem mohol si 
výrobu vyskúšať sám a zapojiť sa 
do tohto procesu. Podnikateľ, 
s ktorým obec spolupracuje na via-
cerých projektoch sa zaoberá výro-
bou a predajom pekárenských vý-
robkov, chleba, sladkých i slaných 
pekárenských tovarov. V obci sme 

videli aktivity z programu LEA-
DER – detské ihrisko, športové 
ihrisko s umelým povrchom 
a ihrisko pri Slovnormale – umelý 
trávnik. Naše zraky upútali zacho-
vané stavebné skvosty – renesančný 
kostol sv. Martina a barokový kaš-
tieľ zo začiatku 19. storočia, kde je 

v súčasnosti základná škola. Skupi-
nu zaujal športový dom, ktorý vzni-
kol pre rozvoj športu v obci – futba-
lový klub. V kultúrnom dome bol 
vytvorený priestor na posedenie 
a diskusiu zúčastnených strán. Kul-
túrnym programom sa predstavila 
detská folklórna skupina z Granč – 

Petroviec a hudobná skupina z obce 
DÚBRAVA (obec je taktiež čle-
nom OZ MAS LEV, o.z.).  

Účastníci putovnej informačnej aktivity: cca 100 

Slovenská republika, Česká republika, obyvatelia z územia MAS 

LEV, zástupcovia a hostia z ČR MAS Rýmařovsko, MAS Šafrán 

(Prešov) a MAS Brama - Beskidu (Poľsko). 

Obec Granč—Petrovce (29.01.2011) 

http://www.smetankovo.sk/wp-content/uploads/2010/11/DSCF8899.jpg
http://www.smetankovo.sk/wp-content/uploads/2010/12/KOZA-11.jpg
http://www.smetankovo.sk/wp-content/uploads/2010/12/Koza-2.jpg


Máj 2011 

PRED 

PO 
PRED 

PO 

PRED 

PO 

Strana 6 

     PRÍKLADY DOBREJ PRAXE v území LEVA 

OBEC DOMAŇOVCE 
 

Názov projektu: „Deti sú naše zrkadlo -

pozrime sa doň spolu s nimi!“  
 
     Vytvorením vhodných podmienok pre 
obyvateľov (mladších aj tých skôr narode-
ných) sa zlepšili možnosti využitia voľného 
času pre hru na novom detskom ihrisku. Za 

dôležité považovala samospráva tejto dediny 
vytvorenie priestranstva, kde je možné stre-
távať sa s inými, porozprávať, odstrániť 
individualizmus a uzavretosť.      
Z obcí sa pomaly, ale s istotou vytráca prie-
stor na hru, a tak náhradou býva často cestná 
komunikácia - čo nie je najbezpečnejšie.  
Ako vyplynulo zo stretnutí občanov pri prí-

prave PHSR je potrebné vybudovať ihrisko, 
kde sa môžu mamičky stretnúť, porozprávať, 
seniori so svojimi vnúčatami tráviť čas          
v bezpečnom priestore. Deti sú našim zrkad-
lom - verným obrazom, preto čo sme schopní 
do nich vkladať od útleho detstva, formuje 
ich osobnosť. Je škoda odkladať splnenie ich 
túžob a želaní do budúcna, keď už o nich 

možno nebudú stáť ... 
 

 

 

 

OBEC KLČOV 
 

Názov projektu:  

„Spájame brehy - spájame ľudí“ 
 
     Predmetom projektu bola obnova infra-
štrukturálneho prepojenia staršej a novšej 
časti obce prostredníctvom rekonštrukcie 
lavičky určenej pre peších a rekonštrukcie 

mostu využívaného pre motorové vozidlá, 
vedúcich ponad potok HAVADLANEC.  
Tieto dva nové prvky obce sprístupnili verej-
né budovy a skrášlili prostredie atraktívnym 
zábradlím, dotvorili architektonický obraz 
vidieka. Uvedené priechody - SPOJOVNÍ-
KY - stmelili dve časti obce “starú“ a 
„novú“. Zábradlie bolo navrhnuté tak, aby 

jeho tvar spĺňal architektonické požiadavky 
investora a nenarušil koncepciu územia. 
Lavička si vyžadovala celkovú rekonštruk-
ciu spočívajúcu vo výmene nosnej konštruk-
cie, povrchu a zábradlia. Vzhľad lavičky bol 
upravený podľa pôvodného tvaru, nezmenila 
sa tvaroslovná hodnota prvku. Zábradlie s 
moderným dizajnom prispeje k bezpečnosti 

pri prechode.  

 

 

OBEC GRANČ - PETROVCE 
 

Názov projektu: „ V zdravom tele zdravý 

duch, v Granč - Petrovciach vládne ruch“ 
 
     Vybudované športové ihrisko vytvára 
predpoklady pre zdravý spôsob života a 
priestor pre športové vyžitie formou verejné-
ho rekreačného športoviska. Športová plocha 

využiteľná pre tenisové ihrisko a dve volej-
balové ihriská sa nachádza v areáli firmy 
SLOVNORMAL s.r.o., ktorá v obci Granč - 
Petrovce pôsobí už takmer 17-ty rok 
(zaoberá sa výrobou pekárenských výrob-
kov, poskytuje ubytovacie služby). Ihrisko 
slúži verejnosti - obyvateľom, hosťom, 
účastníkom rôznych akcií konajúcich sa v 

obci, turistom. Obec každoročne realizuje 
množstvo podujatí (Goralské dni, partner-
stvo s poľskou obcou RANIŽOV a podtat-
ranskou obcou ŽDIAR, výmenné športové 
pobyty - žiakov ZŠ, hasičov, futbalových 
klubov). To bolo aj dôvodom, prečo sa roz-
hodla obec investovať do výstavby nového 
multifunkčného ihriska 18,00 x 36,00 m 

(futbal, volejbal, tenis).   

PRED  PO 

MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE  
 

Názov projektu: „Aj mototuristi už majú u nás svoje miesto“ 
      
     Išlo o rozšírenie parkoviska v centre mesta na Mariánskom      
námestí (pamiatková zóna) z kapacity 5 áut na 20. Z južnej strany 
medzi evanjelickým kostolom a parkoviskom vedie kamenný chod-
ník z travertínovej dlažby. Zo severu vedie asfaltový chodník a sme-
rom na východ je trávnatý porast. Vzor dlažby a farba bola vybratá 

na základe konzultácie s Pamiatkovým úradom.  Parkovacie miesta 
sú vyznačené dlažbou tmavšieho odtieňa.  
     Projekt riešil odstránenie vtedajšej skladby (asfalt, betón, násyp) 
nahradením betónovou zámkovou dlažbou, na novom podklade. Po-
zdĺž okrajov spevnených plôch sa nachádzajú chodníkové obrubníky. 
Pridaná hodnota projektu spočíva nielen v samotnej prestavbe 
(rozšírení) parkoviska, ale zároveň sa predíde neorganizovanému 
parkovaniu na uliciach mesta, čo neprispieva k estetickej stránke 

prostredia a zároveň  sťažuje prejazd ostatným autám, prípadne   
peším chodcom. 

Úlohy projektu: 

 rozšírenie parkoviska v centre 

 zvýšenie záujmu za veci spoločné 

 odviesť dažďovú vodu zo  
spevnených   
    plôch 

 

 

 

 PO 

MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE  
 

Názov projektu: „A okolo Podhradia...detské ihriská nástrahy 

ulíc nahradia“  

(Dve detské ihriská - pre malé a väčšie deti) 
      
     Vytvorením verejne prístupných detských ihrísk pre dve veko-
vé skupiny detí (pre deti do 6 rokov a od 6 do 12 rokov) sa vytvo-
ril nielen priestor pre bezpečnú hru našich najmenších, ale nepria-

mo sa bude vplývať na záujem občanov o ich životné prostredie, 
ktoré ich obklopuje. Efektívnym využitím priestoru v blízkosti 
športového ihriska sa inšpirujú obyvatelia k organizovaniu pravi-
delných spoločenských podujatí. Stavba zahŕňa komplexné rieše-
nie detského ihriska: vybaveného šmýkačkou, preliezačkami,  
hojdačkami. Je veľmi dôležité v deťoch pestovať pozitívny vzťah 
k fyzickej aktivite od útleho detstva a ak je možné zapojiť do toho 
celú rodinu. V rámci vytvorenia „priestoru pre pútavé podujatia“ 

sa tu budú usporadúvať súťaže, ktoré prinesú pozitíva či už pri 
formovaní vzájomných vzťahov, ale aj pri vytváraní športovej 
gramotnosti.  
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OBEC NEMEŠANY 
 

Názov projektu:  

„Dom remesiel - multifunkčný objekt“ 
      
     Dom remesiel - je objekt, ktorý je atraktívny nielen pre mladých, 
ale i pre staršie vekové skupiny a deti, zároveň pre rôzne záujmovo 
zameraných ľudí. Účelovo dovybavený objekt spĺňa športovo-
relaxačnú, výchovno-vzdelávaciu, spoločenskú a turistickú funkciu. 

V budúcnosti sa plánuje v týchto priestoroch realizovať vzdelávacie 
a remeselné kurzy s cieľom ľahšieho zaradenia sa do pracovného 
procesu.  
Veríme, že tento úspešne zrealizovaný projekt bude kvalitným vstu-
pom na rozhýbanie turizmu a pozitívne v rôznych smeroch ovplyvní 
aj osobnosť človeka (fyzické a duševné zdravie, kreativitu, sociálne 
cítenie a zdravý úsudok).  
 

Multifunkčný objekt získal z OZ MAS LEV, o.z.: 

 posilňovacie zariadenia (37 položiek),  

 vybavenie internetovej kaviarne (stoly, stoličky  a 2 PC zostavy),  

 vytvorenie klubu mladých aj skôr narodených a čitateľského 
kútiku (regály, stoly, stoličky). 

 

 

OBEC OLŠAVICA 
 

Názov projektu:  

„CENTRUM aktívneho relaxu a prameňa informácií -        

spájame príjemné s užitočným“ 
      
     Vedenie obce si uvedomuje význam vytvárania priestoru pre 
život obyvateľov, preto na základe podnetov zo strany mladej ge-
nerácie sa rozhodlo pustiť do projektu, ktorý vytvoril kultúrny 

priestor pre mnohé aktivity (fungovanie spolkov: poľovníkov, 
včelárov, mládeže, folklórneho súboru JALINKA a SOSNIČKA 
(detská folklórna skupina).  
Vytvorením centra na regeneráciu duševných a fyzických síl, s 
prístupom občana k moderným informačným a komunikačným 
kanálom (INTERNET), sa prepojilo nielen príjemné s užitočným, 
ale aj rozšírila ponuka športových a voľno-časových aktivít v obci 
pre všetkých občanov a návštevníkov. Z hľadiska infraštruktúry 

cestovného ruchu táto svojrázna dedinka je cieľom vidieckeho 
turizmu, individuálnej rekreácie. Sprístupnením internetu verejnos-
ti aj „pocestným“ sa popri vlastnej edukácii a komunikácii spropa-
guje Olšavica a jej podujatia aj smerom navonok.  

 

PRED 

 PO 

PRED 

 PO 

     PRÍKLADY DOBREJ PRAXE v území LEVA 

INFO - Projekt Centra prvého kontaktu v Levoči cez PRV SR 2007 - 2013 

Výstupy a výsledky práce budú oficiálne prezentované verejnosti vydaním krátkej publikácie so zverejnenými 
základnými črtami problematiky cieľa. Informačné aktivity boli rozdelené do troch okruhov tém venovaných strategickým dokumentom a ich 
uplatňovaní v praxi, oblasti trvalej udržateľnosti – komparácii endogénneho a exogénneho rozvoja, rozpočtom samospráv ako hlavným nástro-
jom lokálnej prosperity. Tretí blok je venovaný fungujúcim  partnerstvám aktérov na vidieku z rôznych uhlov pohľadu (prvý a druhý okruh tém 

– ukončený, tretí – prebieha).   

           Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie 

 

Názov projektu:  

Cesta k trvalej udržateľnosti rozvoja vidieka vedie 

cez správne informácie, plánovanie a riadenie 

 
V roku 2010 sa začal v území MAS LEV implemento-
vať projekt s názvom - Cesta k trvalej ...,  ktorého  zá-
merom je prostredníctvom školiacich, informačných 
aktivít zintenzívniť a skvalitniť informačné toky zabez-
pečujúce trvalo udržateľný (TUR), sociálno-ekonomický 
rozvoj regiónu. Podporou ľudského potenciálu v území 
(okres LEVOČA) dôjde k zlepšeniu kvality života na 

vidieku. 

 
Predmet projektu: informačné aktivity zamerané na 
dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktoré sú prakticky 
zamerané na obsiahnutie základných okruhov tém po-
trebných k zavádzaniu TUR do života regiónov. 

 

                              Forma vzdelávacej a informačnej aktivity 

 
 Aktivita 1: Informačné školenia pre zástupcov obcí o 
význame, príprave strategických dokumentov a ich 
uplatňovaní v praxi 

 
Aktivita 2: Odborná pomoc a informovanie v oblasti 
trvalej udržateľnosti, plánovanie a riadenie územia s 
ohľadom na TUR 

 
Aktivita 3: Školenia zamerané na poskytnutie informá-
cií, vedomostí a odovzdanie skúseností o vytváraní a  
fungovaní partnerstiev za účelom spoločného riešenia 

problémov vidieckej komunity, ich význame pre vidiec-
ku komunitu. 

Implementáciou projektu sa zabezpečí prepojenie kľúčo-

vých subjektov a hľadanie nových riešení, využitím 

miestnych zdrojov inovatívnymi spôsobmi = spoločne sa 

vyriešia mnohé vytypované problémy.  

 

Cieľová skupina: 
podnikateľské 

subjekty, subjekty 
verejnej správy 

(obce a ich  
združenia), ktoré 
pôsobia v oblas-
tiach, na ktoré sa 

vzťahuje os 3 

 

Dĺžka trvania 

projektu:  

jún 2010  
až 

august 2011 



 
INOVATÍVNE PRI ROZVOJI NÁŠHO ÚZEMIA ROK 2011 

P.č. Zoznam schválených projektov 3. výzvy, PRV SR 2007—2013 os 4 LEADER 
  

Žiadateľ 

1. Ubytovanie Villa Musa VM   Ing. Matúš Šuňavský - VM  

2. Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu   Centrum prvého kontaktu Levoča 

3. Zriadenie prázdninového bytu Námestie Majstra Pavla 30 (zadný objekt) Levoča   Ing. Iveta Polláková  

4. Ubytovanie - Relax   Tomáš Sivák, TOMIS  

5. Odkrývajme krásy Spiša   FreeTime, o.z.  

6. Ubytovanie na súkromí   Kamil Jurkovský  

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

Žiadateľ 

1. Revitalizácia a skrášlenie centrálnej zóny obce Ordzovany   Obec Ordzovany 

2. Krajšie centrum – bezpečnejšia zóna   Obec Dlhé Stráže 

3. Bezpečne na druhú stranu   Obec Kurimany 

4. Lávky, ktoré nespájajú len brehy   Obec Olšavica 

5. Úprava priestranstva pred domom kultúry   Obec Studenec 

6. Svieži vzduch v novom parku   Mesto Spišské Podhradie 

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 

     V apríli 2011  sa časť tímu kancelárie MAS LEV zúčastnila školenia cez Projekt Zodpovedné malé a stredné 
podniky na Slovensku, ktorý vznikol v spolupráci NARMSP (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 
podnikania),  Nadácie Pontis a SOPK (Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory). Cieľom nášho vzdelávania 
bola problematika zodpovedného podnikania (ZP) a rozširovanie si povedomia o ZP medzi slovenskými MSP 

(malými a strednými podnikmi), zvyšovanie trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti slovenských MSP 
implementáciou tejto stratégie a budovaním kapacít v tejto oblasti. Za mimoriadne prínosnú pokladám prezentá-
ciu s predstavením jasných príkladov zo zahraničia, ale aj informovaním o slovenských „lastovičkách“ ZP a 
následnú plodnú diskusiu, ktorá prebehla na tému: Čo si o zodpovednom podnikaní myslia slovenské firmy 
a slovenská verejnosť. Ukážky dobrej praxe nás podnietili hľadať podnikateľov a zamestnávateľov z nášho oko-
lia, určite aj v našom meste, obci sa nájdu ľudia, ktorí robia pre svojich zamestnancov, spoločnosť a životné pro-
stredie viac ako im vyplýva zo zákona a ovplyvňujú pozitívne: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu oblasť 
krajiny. O ďalších školeniach pre podnikateľov v spomínanej oblasti Vás budeme včas informovať. 

Téma: Ako pomôcť podnikateľom k úspechu 

Definícia: 

Zodpovedné podnikanie 

je spôsob akým firmy 

riadia svoje podnikateľ-

ské procesy s cieľom 

pozitívne pôsobiť na 

spoločnosť a životné 

prostredie.  

Ide o schopnosť 

naplniť očakáva-

nia partnerov 

udržateľným a 

transparentným  

s p ô s o b o m ,           

v ekonomickej, 

sociálnej a environmen-

tálnej oblasti.  

Vzdelávanie tímu MAS 

Podnetné príklady ZP aj pre  Vás:                                            INFO: www.zodpovednepodnikanie.sk 

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky, spravodlivé hodnotenie a odmeňovanie, možnosť vzdeláva-

nia, vyváženosť osobného a pracovného času (vzťah k zamestnancom) 

Kvalitné a inovatívne produkty a služby, prístupnosť aj pre znevýhodnené skupiny, primeraná cena, 

pravdivá reklama, priateľský prístup, príjemné prostredie (vzťah k zákazníkom) 

Podpora lokálnych dodávateľov, platenie načas, jasná komunikácia, nákup ekologických a sociálnych 

produktov, výrobkov, technológií (vzťah k dodávateľom) 

 Milí podnikatelia veríme, že ste sa v týchto bodoch našli a aj Vy patríte k zodpovedným podnikateľom! 

Nový informačný portál pre malých podnikateľov 
Nezisková organizácia Cesta so sídlom v Nemšovej (okres Trenčín) pripravuje spustenie zaujímavého projektu financovaného z 

Programu rozvoja vidieka SR. Ide o interaktívny webový portál www.malepodnikanie.sk zameraný na malých a začínajúcich 

podnikateľov v malých mestách a na vidieku. Jeho obsah je štruktúrovaný tak, aby čo najviac pomáhal svojim cieľovým skupi-

nám zorientovať sa v dnešnom neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí. Zameriava sa na rôzne oblasti podnikania, pre-

dovšetkým však na jeho začiatky, ekonomiku, riadenie, marketing, komunikáciu, zvyšovanie inovatívnosti a konkurencieschop-

nosti, získavanie finančných zdrojov a manažment znalostí. 


