
 

 

 

 
 Regionálny workshop: Obecný jarmok VAŠA OBEC - NAŠA OBEC 

 
 (Správa z podujatia) 

 
     Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj zorganizovalo dňa 30. mája 2012 

v Levočskom Gastrodome podujatie s názvom „Regionálny workshop: Obecný jarmok VAŠA OBEC - NAŠA 

OBEC“. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať to, ako obce vytvárajú prostredie na vznik pracovných miest 

a svoj ďalší rozvoj, aké majú očakávania na PRV a prístup Leader v novom programovacom období. 

Sprievodným podujatím bola tiež súťaž o najkrajšiu maľbu, kresbu na tému „Naša obec“.  

     Workshop otvorila Ing. Marta Martausová, regionálna koordinátorka RP NSRV Prešov, ktorá predstavila 

činnosť, zrealizované aktivity regionálneho pracoviska NSRV Prešov, pripravované aktivity a cieľ podujatia 

Nasledovať mal zástupca MPRV SR s témou Programy pre obce v rámci nového programovacieho obdobia, no 

z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti táto neodznela. Starosta obce Liptovská Teplička Mgr. Slavomír Kopáč 

oboznámil prítomných s tým, čo pre ich obec znamenalo víťazstvo v súťaži „Dedina roka 2007“ a druhé miesto 

v Európskej súťaži Obnovy dediny 2008. Napriek tomu, že sa jedná o okrajovú obec, je u nich silno rozvinutý 

cestovný ruch. Turistov priťahujú unikátne pivnice na zemiaky vyhĺbené do zeme, terasovité políčka, zachovalá 

ľudová architektúra, folklórne slávnosti rôzne podujatia a v neposlednom rade aj krásna príroda. Hrdosť 

obyvateľov obce zvýšila ich záujem o jej zveľaďovanie. Snažia sa stále dotvárať ráz dediny aj prostredníctvom 

využívania prostriedkov z EÚ.     

     Podľa programu nasledovala prezentácia Mgr. Márie Čuchtovej, starostky obce Miklušovce. Obec Miklušovce, 

napriek tomu, že má len okolo 300 obyvateľov, sa môže pýšiť príkladnou spoluprácou medzi rôznymi generáciami 

obyvateľov obce.  Každoročne organizuje v spolupráci s o.z. Sapio zážitkové tábory pre deti, tzv. „Noc záhad“, 

Deň mladých horolezcov a pod. V obci majú exteriérovú galériu, židovský cintorín a funguje tam tiež bábkové 

divadlo. PhDr. Lenka Čuchtová a Júlia Madziková doplnili túto prezentáciu, keď hovorili o činnosti o.z .Sapio 

v obci. Okrem vyššie spomenutých akcií realizujú aj teambuildingy pre firmy, vianočné trhy. Podporovaní sú 

najmä cez rôzne projekty, ktoré si sami píšu a následne realizujú.  

   Starosta obce Sveržov zaujal prítomných témou „Ako môže aj malá obec napredovať“. V tejto obci 

existuje tzv. „sociálny podnik“ s názvom Svepos, s.r.o., ktorý zamestnáva miestnych ľudí a ktorého účelom bolo 

zamestnávať predovšetkým dlhodobo nezamestnaných.  Vďaka tomuto podniku bol zrekonštruovaný obecný 

úrad, ZŠ, MŠ, vystavené boli nájomné byty a komunitné centrum. V obci sa organizujú mnohé spoločenské 

podujatia a akcie pre deti, mladých, starších aj seniorov. Nasledovala prezentácia Mgr. Júlie Olejňakovej 

a Mareka Plavčana (zastupoval Mgr. Ľuboša Marcineka) z Rady mládeže Prešovského kraja. Na úvod 

predstavili ciele a poslanie RMPK, aktivity,  možnosti zapájania sa mladých ľudí do rôznych aktivít a dianí vo 

svojej obci a fungovanie obecných rád mládeže či ich formovanie. Načrtli prítomným starostom ako môžu aj oni 

sami zapájať svojich mladých ľudí do diania a fungovania obce. Táto prezentácia mala veľmi pozitívne ohlasy.  

     Podľa programu mal nasledovať starosta obce Fričovce PhDr. Ján Mikula, ktorý sa však zo zdravotných 

dôvodov nemohol zúčastniť a starosta obce Hervartov Miroslav Mackanič, ktorý sa tiež nemohol zúčastniť 

z pracovných dôvodov. Namiesto neho vystúpila zástupkyňa Programu obnovy dediny Ing. Arch. Anna Kršáková, 

ktorá hovorila o Dedine roka ako o marketingovej značke pre vidiecky cestovný ruch. 

     Počas prestávky na obed si mohli účastníci workshopu prezrieť všetky súťažné obrázky, ktoré boli umiestnené 

v prednáškovej miestnosti. Zároveň tak urobili aj členovia hodnotiacej komisie, ktorí následne vybrali tri víťazné 

fotografie malieb a kresieb. Po obede regionálna koordinátorka RP NSRV Prešov vyhlásila výsledky tejto súťaže: 

1. miesto – Lukáš Marinica (Uzovské Pekľany), 2. miesto Mária Ceperková (obec Kamenica), 3. miesto Kristína 

Baranová (obec Medzany). 

     Po vyhodnotení súťaže sa pokračovalo v programe formou diskusie. Účastníci mali možnosť vyjadriť sa 

k informáciám, ktoré im boli poskytnuté dopoludnia, získať doplňujúce informácie a vymeniť si kontakty.  

     Tento regionálny workshop sa konal ako sprievodné podujatie LEADERFEST Levoča 2012. Zástupcovia RP 
NSRV Prešov sa zúčastnili jeho otvorenia.  
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