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KAPITOLA 4: Zostavenie strategického rámca 

       4.1.  Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie) 

 
 

NÁVRHOVÁ ČASŤ 
 
 

 

 
 Uveďte, postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja 

územia. 
 
      Integrovaná stratégia Partnerstva MP-ČH sa spracovávala v dvoch etapách.  
Prvá etapa: 
     V predchádzajúcom období sa intenzívne pracovalo s obyvateľmi územia. Konali sa rôzne 
motivačné stretnutia, podujatia pre deti i dospelých, vzdelávacie aktivity. V každej obci sa 
vytvorila skupina dobrovoľníkov, títo boli vyškolení pre Projekt načúvania (©VOKA, Banská 
Bystrica), komunitný prieskum, ktorý realizovali. Z dobrovoľníkov, ako aj iných občanov 
a predstaviteľov územia sa sformovala pracovná skupina, ktorá pracovala na vytvorení 
rozvojovej stratégie, ako aj na jej zapracovaní do logického rámca. Okrem tejto pracovnej 
skupiny sa v každej obci vytvorila skupina na tvorbu stratégie, ktorej jadro zároveň tvorili 
členovia mikroregionálnej pracovnej skupiny. 
     Členovia pracovnej skupiny sa podrobne oboznámili so spracovaným auditom zdrojov, 
ako aj s výsledkami komunitného prieskumu. Túto skupinu tvorili starostovia a niekoľkí 
poslanci obecných zastupiteľstiev, aktivisti, zástupcovia škôl, podnikatelia, zástupcovia 
organizácií zriadených štátom – Správa Národného parku Muránska planina, Štátna ochrana 
prírody, Fond sociálneho rozvoja. Stretnutí sa zúčastňovalo 18 – 25 ľudí. 
     Na stratégii sa začalo pracovať v januári 2005. Stretnutia pracovnej skupiny mali takýto 
priebeh: Na úvod sa urobilo motivačné cvičenie k danej téme. Zopakovali sa, prípadne 
korigovali výsledky a závery predchádzajúceho stretnutia. Nasledovala spoločná práca 
skupiny, počas ktorej sa neustále diskutovalo, kým nedošlo ku konsenzu v skupine. Na záver 
sa zhrnuli výsledky a účastníci boli oboznámení s témou nasledujúceho stretnutia. 
     V každej obci sa uskutočnili stretnutia k tvorbe vízie obce a SWOT analýze obce. 
Nasledovalo stretnutie pracovnej skupiny, kde sa vytvorila vízia územia. Pri porovnávaní 
jednotlivých vízií a SWOT analýz obcí, bolo skonštatované, že sú tu len nepatrné rozdiely. 
Pracovná skupina rozhodla, že nasledovné práce na stratégii sa budú realizovať len na úrovni 
mikroregiónu. 
     Nasledovali stretnutia k SWOT analýze, problémovej analýze, k definovaniu cieľov 
a opatrení, k rozpracovaniu opatrení do akčného a finančného plánu. 
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     Na záver skupina spracovala implementačný rámec pre stratégiu a návrh stanov pre 
budúcu miestnu akčnú skupinu. 
     K niektorým témam sa skupina stretla viackrát, dovedna sa uskutočnilo 11 stretnutí, 
vrátane posledného, kde sa vyhodnotila práca skupiny na stratégii, prístup a metódy expertov, 
ako aj ďalších zainteresovaných. 
     Príprava stratégie prostredníctvom aktivít realizovaných prístupom SAPARD v roku 2005. 
Stratégiu pripravovali občania obcí Mikroregiónu Muránska planina (mesto Tisovec, 
Muránska Huta, Muránska Lehota, Muráň, Pohronská Polhora, Michalová). 
 
Druhá etapa: 
     V roku 2007 začal pristupovaní proces nových obcí do územia Partnerstva MP-ČH. Tento 
trval až do roku 2008. Do Partnerstva MP-ČH pristúpilo ďalších šesť obcí ( Čierny Balog, 
Drábsko, Sihla, Osrblie, Hronec, Valaská).  
     V obidvoch etapách prebiehali rovnaké postupy prípravy integrovanej stratégie. Tieto sa  
následne aktualizovali na dvojdňovom pracovnom workshope v októbri 2008. 
     Pracovné skupiny zložené zo zástupcov vereného, súkromného a občianskeho sektora  
jednotlivých obcí Partnerstva MP-ČH na prvých stretnutiach tvorili víziu územia, po nej 
nasledovalo stretnutie zamerané na tvorbu SWOT analýzy, cieľom ďalšieho stretnutia bola 
tvorba problémovej analýzy, ktorá vychádzala zo slabých stránok a ohrození SWOT analýzy. 
Po spracovaní  auditu problémov členovia pracovnej skupiny metódou stromu problémov 
vytvárali súvislosti medzi príčinami – následkami – dopadmi. Strom problémov následne 
preklápali na ďalšom pracovnom stretnutí do stromu cieľov. Následne určili opatrenia, 
priority, špecifické ciele a strategický cieľ.   
     Výstupy jednotlivých stretnutí boli zosumarizované a aktualizované v októbri 2008 na 
dvojdňovom pracovnom workshope, kde boli dopracované do definitívnej podoby.  Na tomto 
pracovnom stretnutí sa prítomní dohodli na finančných rámcoch pre jednotlivé opatrenia, na 
monitorovacích ukazovateľoch, navrhli a doplnili vlastné hodnotiace kritériá.   
 
Harmonogram spracovania stratégie: 
Rok 2005 – mapovanie a audit zdrojov územia, vízia, Swot analýzy, problémová analýza, 
strategický cieľ, špecifické ciele, priority, opatrenia, činnosti/aktivity, logický rámec, metódy 
implementácie. 
Rok 2007 – vízia, Swot analýzy, problémová analýza, strategický cieľ, špecifické ciele, 
priority, opatrenia, činnosti/aktivity, rozšírenie o nové územie, doplnenie a aktualizácia auditu 
územia. 
Rok 2008 – aktualizácia: audit územia, zber údajov vízia, Swot analýzy, problémová analýza, 
strategický cieľ, špecifické ciele, priority, opatrenia, činnosti/aktivity, logický rámec, 
implementácia. 
Rok 2009 – aktualizácia jednotlivých kapitol integrovanej stratégie a realizácia verejných, 
pracovných stretnutí s občanmi Muránskej Dlhej Lúky s cieľom o doplnenie a stotožnenie sa 
so strategickým, rozvojovým dokumentom.  
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Časový harmonogram spracovania ISRÚ územia Muránska planina – Čierny Hron 

Názov aktivity 
Obdobie spracovania 

2003-2004 2005 2007 2008 2009 

Budovanie vereno-súkromného partnerstva       

Audit a mapovanie územia      

Analýza územia      

Ciele, priority, opatrenia      

Logický rámec      

Procesy implementácie      

Rozširovanie územia      

Aktualizácia ISRÚ      

Prijatie ISRÚ členmi Partnerstva MP-ČH      

 
 

      4.1.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele 
 

 Popíšte, zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov, vymenujte  
      inovačné aktivity a popíše spôsob využitia miestneho potenciálu pre inovácie 

 
     Základným inovačným prístupom v území Partnerstva MP-ČH je zapojenie miestneho 
obyvateľstva do riešenia rozvoja územia, prostredníctvom spracovania strategického 
dokumentu a jeho následných aktualizácií. Prístup zdola nahor je zmenou v doterajšom 
riešení problémov v území. Obyvatelia  pochopili, že vlastným hľadaním riešení problémov, 
vzájomnou spoluprácou, výmenou skúseností, spojením síl najadresnejšie zlepšia kvalitu 
života vo svojich obciach. Potenciál prírody, tradície a zručnosti spojili pri vytváraní 
nových profesií, služieb a výrobkov. Príkladom tomu je výroba tradičných syrov v Zbojskách, 
výroba bryndze v Tisovci, prírodný skanzen Vydrovská dolina v Čiernom Balogu, Muránska 
hradná cesta v obciach v okolí Muráňa, Huculská magistrála – putovanie s huculmi po 
zbojníckych chodníkoch v okolí prírody „Vrchárskych obcí,“ agrofarma Dianiška, gazdovské 
dvory (Marekov Dvor), ubytovanie na súkromí (Rogalko, Falťanovci ..), penzióny a mnoho 
ďalších služieb a produktov. Aktivity Partnerstva MP-ČH napomáhajú vzdelávať obyvateľov 
v písaní žiadostí o finančné prostriedky z programov EU, propagáciou územia i jednotlivcov 
zvyšujú informovanosť o atraktivitách a produktoch v území. Realizáciou akcie Dni 
mikroregiónu, ktorá sa uskutočňuje raz ročne, vždy v inej obci, sa predstavujú jednotlivé obce 
domácim ale aj zahraničným návštevníkom.  
      Inovatívnym je taktiež proces aktívneho informovania obyvateľov územia Partnerstva 
MP-ČH o realizovaných procesoch a ďalších aktualitách s vyžívaním najmä moderných 
technológií internetu a emailovej korešpondencie. 
 Zásadnou inováciou je začatie využívania miestnych zdrojov pre rozvoj územia, 
príkladom vlastné financovanie mikrograntingových programov.  
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 Uveďte, akým spôsobom prispievajú inovácie k naplneniu cieľov Integrovanej     
      stratégie rozvoja územia 

 
      Bez aktívneho zapojenia sa čo najväčšieho počtu obyvateľov územia nie je možné 
relevantne riešiť problémy územia a teda napĺňať ciele stratégie.  

Mikrograntingový program je priamo naviazaný na ciele a opatrenia stratégie, čiže 
priamo podporuje napĺňanie jej cieľov. 

Aktívna informovanosť obyvateľstva podstatne zvyšuje mieru informovanosti 
obyvateľstva a následne jeho angažovaosti v procesoch rozvoja územia a napĺňania cieľov 
stratégie. 
      Prvým cieľom napĺňania ISRÚ je  Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako 
prostriedok ekonomického rozvoja územia Partnerstva MP-ČH. Inovatívnym prístupom 
je zachovanie a podpora tradícií pri tvorbe atraktívnych produktov cestovného ruchu. 
V modernej, uponáhľanej dobe zabúdame na jednoduchosť a krásu života našich predkov. 
Trendy ukazujú, že čím ďalej viac návštevníci vidieka prichádzajú načerpať nové sily do 
pokojného dedinského prostredia a neporušenej prírody. Celé rodiny utekajú z veľkomiest na 
vidiek, kde trávia víkendové pobyty na súkromí, prenajímajú si chalupy, pozorujú život na 
gazdovských dvoroch. 
     Konkrétne príklady inovatívneho rozvoja územia:  
Produkt 1: Pobyt na gazdovskom dvore /prázdniny na vidieku/ 
(starostlivosť o domáce zvieratá, jazda na koni, domáca kuchyňa, výroba mliečnych 
výrobkov...) 
Produkt 2:  Huculská magistrála 
(jazda na koni, múzeum ovčiarstva a zbojníctva, noc na salaši, Zbojnícka strela, Čertova 
jaskyňa, náučný chodník zbojníka Jakuba Surovca ...) 
Produkt 3: Muránska hradná cesta 
(história obce, hradu, muránske panstvo a cirkev, prameň Márie Séčiovej, Národný park 
Muránska planina, náučný chodník ...) 
Produkt 4: Vydrovský skanzen 
(Dobročský prales, Čiernohronská železnička, Vydrovská dolina – prírodný skanzen) 
      Produkty služieb v cestovnom ruchu sú zamerané na ubytovanie na súkromí, služby 
penziónov, informačných kancelárií, predaj remeselných výrobkov, produkty letnej a zimnej 
turistiky. Turistické kancelárie v obciach Čierny Balog, Pohronská Polhora časť Zbojská, 
Muráň vedia pripraviť turistovi/návštevníkovi produkty šité na mieru, s prihliadnutím na 
dĺžku pobytu. 
     Druhým cieľom je vytvoriť priaznivé a  zlepšiť existujúce podmienky pre malé 
a stredné podnikanie  na báze miestnych surovín v území. Tento cieľ sa podarí napĺňať 
spoločným riešením problémov podnikateľov a miestnej samosprávy. 
     Zvýšenie vzdelanostiť, zlepšenie zručnosti a rozvoj schopnosti obyvateľov a tým sa 
podieľať na rozvoji územia Partnerstva MP-ČH. Vzdelaní a zruční ľudia majú predpoklad 
zvýšenej snahy po kvalitnejšom a plnohodnotnom prežívaní. Títo ľudia budú hybnou silou 
rozvoja územia Partnerstva MP-ČH. Len vzdelanostná spoločnosť prispeje k naplneniu 
daného cieľa. 
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Vízia 
    „Územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je miesto, kde ľudia spolu 
dobre nažívajú, rešpektujú sa, stretávajú a spolupracujú na rôznych úrovniach.       
     Verejnoprospešné aktivity iniciujú miestne spolky, občania majú záujem o veci verejné, 
poslanci obecných zastupiteľstiev častejšie priamo komunikujú s obyvateľmi. 
     Obce sú čisté a upravené s kvalitnými cestami a upravenými chodníkmi, oddychovými 
zónami, verejnou zeleňou. Majú dobudovanú infraštruktúru a zariadenia pre aktívny voľný 
čas všetkých generácii. 
     Ľudia pracujú najmä v cestovnom ruchu, lesníctve, poľnohospodárstve, 
priemysle, v doprave, službách, verejnej správe a školstve. Sú tu vybudované funkčné 
turistické centrá s kvalitnými službami. Za prácou cestujú maximálne 40 km od svojho 
bydliska. V priemere 50% mzdy pokrýva životné náklady, zvyšok slúži na zvyšovanie 
životnej úrovne. Viac obyvateľov sa venuje podnikaniu. Nezamestnanosť poklesla pod 
10%. Ľudia sa vzdelávajú, rekvalifikujú a hľadajú si prácu, pretože sú motivovaní vyššími 
zárobkami. 
     Príroda v území je zdravá a čistá, pretože obyvatelia majú lepší vzťah k životnému 
prostrediu, triedia domový odpad a využívajú alternatívne zdroje energií. Kvalita života 
občanov sa zvýšila, pretože sa rozšíril sortiment a zvýšila kvalita obchodu a služieb. 
Úradníci verejných inštitúcií majú odborný, kvalifikovaný a slušný prístup a sú prístupné 
služby on-line  cez internet. Zlepšili sa dopravné spojenia a celkovo dopravné prepojenie 
obcí v rámci územia. Je dobre postarané o chorých, starých ľud, sociálne vylúčené 
skupiny a o deti. Informácie ľudia získavajú aj prostredníctvom vysokorýchlostného 
internetu, káblovej a obecných televízií a infocentier. Vzdelávajú sa celoživotne, rôzne 
kurzy zvyšujú najmä právne vedomie občanov a pomáhajú prekonávať jazykovú bariéru 
v styku s cudzincami, zvyšujú zručnosti a rozvíjajú remeslá.“ 
 

     Zvýšenie možností zamestnanosti a sociálnej inklúzie minorít žijúcich v území 
Partnerstva MP-ČH. Zlepšením finančnej situácie v rodinách minorít je zabezpečená 
integrácia ich samotných. Preto bude potrebné vytvárať také programy, ktoré prinesú 
možnosti zamestnania sa minorít žijúcich v území. Vychádzame z analýzy problémov kde 
inovatívnym prístupom je zapojenie cieľovej skupiny identifikovať a riešiť vlastné problémy. 
     Skvalitnenie infraštruktúry a rozvoja služieb obcí v území Partnerstva MP-ČH. 
Uvedomením si nedostatkov v kvalite infraštruktúry a služieb jednotlivých obcí, 
budeme vzájomnou spoluprácou všetkých zainteresovaných na lokálnej úrovni riešiť kvalitu 
a atraktivitu obcí v území. 
     Zmena správanie obyvateľov smerom k zodpovednosti a ohľaduplnosti k životnému 
prostrediu a krajine vzhľadom na  existenciu národného parku a chráneného územia 
Partnerstva MP-ČH. Inovačným riešením pre naplnenie posledného cieľa ISRÚ je 
koncepčné riešenie šírenia osvety a vzdelávania všetkým obyvateľom nášho územia. 

 
 Uveďte, logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných 

intervencií, opatrenia (vrátane opatrení súvisiacich s osou 3 PRV), názov opatrenia, 
operačný program, konečný prijímateľ (žiadateľ) a odôvodnenie výberu opatrenia   
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STRATEGICKÝ CIEĽ: 
 

Do roku 2015 zvýšiť úroveň kvality života obyvateľov v území Partnerstva MP-ČH 

s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov. 

STRATEGICKÉ PRIORITY: 
 
STRATEGICKÁ PRIORITA 1: ROZVOJ PODNIKANIA 

STRATEGICKÁ PRIORITA 2:  SOCIALIZÁCIA OBYVATEĽOV ÚZEMIA  

STRATEGICKÁ PRIORITA 3:  KVALITA OBČIANSKEHO ŽIVOTA 

STRATEGICKÁ PRIORITA 4:  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

ŠPECIFICKÉ CIELE: 
 

Špecifický cieľ 1.1: 
Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok 
ekonomického rozvoja územia  

Špecifický cieľ 1.2: 
Vytvoriť priaznivé a  zlepšiť existujúce podmienky pre malé a stredné 
podnikanie    na báze miestnych surovín v území 

Špecifický cieľ2.1: 
Zvýšiť vzdelanosť, zlepšiť zručnosti a rozvíjať schopnosti obyvateľov 
a tým sa podieľať na rozvoji územia  

Špecifický cieľ 2.2: 
Zvýšenie možností zamestnanosti a sociálnej inklúzie minorít žijúcich 
v území  

Špecifický cieľ 3.1: 
Skvalitnenie infraštruktúry a rozvoja služieb obcí v území  

Špecifický cieľ 4.1: 
Zmeniť správanie obyvateľov smerom k zodpovednosti a ohľaduplnosti 
k životnému prostrediu a krajine vzhľadom na existenciu národného 
parku a chráneného územia  
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Špecifický cieľ 1.1: Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok  
                                 ekonomického rozvoja územia  
 

 
OPATRENIA: 

Priorita 1.1.:   Podpora rozvoja a skvalitnenia ponuky cestovného ruchu 
 
Opatrenie č. 1.1.1:     Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 
Operačný program:   PRV SR, Os3 
Podporované činnosti:  
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 

11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia 
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) 
na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do 
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri 
rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení 
pre: 
– doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania 

obnoviteľných zdrojov energie vrátane zriadenia geotermálneho vrtu a jeho 
využívania vrátane rozvodov s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za 
podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie konečný prijímateľ nespotrebuje vo 
vlastnom podniku – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, 
zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet,  

– výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna 
a následná výroba národných (ľudových) krojov, atď.) – stavebné investície, investície 
do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na 
internet.  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane hygienických, 
ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických   činností (napr. 
kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky 
odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, 
zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj 
rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, 
poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské 
ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane 
zriadenia pripojenia na internet. 

Konečný prijímateľ: Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti 
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby 
na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 %. 
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Odôvodnenie:  
Opatrenie  znižuje závislosť vidieckeho obyvateľstva od poľnohospodárskej prvovýroby, 
podporuje rozvoj podnikateľských aktivít na vidieku, napomáha vytvárať nové pracovné 
príležitostí. Predíde sa ním reálnemu nebezpečenstvu vyľudňovania vidieckych oblastí, nízkej 
mobilite pracovnej sily, nízkemu investičnému kapitálu a zvyšovaniu percenta vidieckeho 
obyvateľstva v produktívnom veku. Podpora a teda rozvoj alternatívnych ekonomických 
činností pomôže stabilizovať zamestnanosť a zlepšiť príjem poľnohospodárov v danom území 
bez toho, aby zvýšili svoju produkciu primárnych potravín. Rozvoj nepoľnohospodárskych 
činností je v súčasnosti pridanou hodnotou vidieckeho územia. Turisti  vyhľadávajú také 
vidiecke atrakcie, kde súčasťou pobytu na vidieku je pôvodné spracovanie produktov 
domáceho chovu, domáca výroba syrov atď. Tieto činnosti sa stávajú inovatívnym 
a vyhľadávaným  produktom cestovného ruchu územia Partnerstva MP-ČH.  
 
 
Opatrenie 1.1.2:      Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A                
Operačný program: PRV SR, Os 3 
Konečný prijímateľ: Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, 
v prípade žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných 
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť 
nižší ako 30 %. 
Podporované činnosti:  
 rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou 

maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia 
a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na 
nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné 
investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na 
internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových 
ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných 
a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, 
bazén a pod.). 

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete 
a úpravy v rámci areálu. 
Odôvodnenie:  
Vidiecky cestovný ruch a jeho plánovaný rozvoj je príležitosťou vytvorenia nových 
pracovných príležitostí v území, udržanie mladej generácie v rodnom vidieku, zníženie 
migrácie obyvateľov za prácou mimo územia. Je to možnosť hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja územia a zdroj príjmov  pre obyvateľov a pre miestne rozpočty. Územie Partnerstva 
MP-ČH má veľký prírodný potenciál, ktorý je vhodný na rozvoj cestovného ruchu. Národný 
park  Muránska planina a chránené územie Dobročského pralesa, Muránsky hrad, ozubnicová 
trať, chov polo divokých koní,  množstvo jaskýň a rybníkov  sú predpokladom atraktivity 
a záujmu so strany turistov. Taktiež môže byť lákadlom gotická cesta, historické pamiatky 
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Špecifický cieľ 1.2:  Vytvoriť priaznivé a  zlepšiť existujúce podmienky pre malé  
                                  a stredné podnikanie  na báze miestnych surovín v území 
 

územia, vidiecky folklór a tradície. Miestny obyvatelia majú dostatok prírodných zdrojov, 
ktoré musia vedieť vhodne ponúknuť so zabezpečením poskytovania kvalitných  služieb 
v oblasti cestovného ruchu. 
 
Opatrenie 1.1.3:      Podpora podnikateľských aktivít  v cestovnom ruchu 
Operačný program: OP KaHR SR, Os 3 
Konečný prijímateľ: FO, PO 
Odôvodnenie: Podpora ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím 
napomôže  vidieckym podnikateľom zabezpečiť celoročnú návštevnosť a zvýši ich 
ekonomickú sebestačnosť. Dôležitým zámerom podpory je udržanie obyvateľov vidieka – 
podnikateľské subjekty vo vidieckom území. 
 
Opatrenie 1.1.4:      Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B 
Operačný program: PRV SR, Os 3 
Podporované činnosti:  

 marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu. 
Konečný prijímateľ: Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu. 
Odôvodnenie: Územie Partnerstva MP-ČH má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu, 
avšak  ešte stále ho nevie dostatočným spôsobom zviditeľniť. I keď sa v území organizuje 
množstvo športových, kultúrnych, spoločenských podujatí účasť na týchto akciách je 
zastúpená prevažne miestnym obyvateľstvom a návštevníci z iného územia prichádzajú len 
ojedinele. Toto opatrenie  posilní zviditeľnenie územia Partnerstva MP-ČH a zabezpečí tak 
zvýšený záujem o jeho návštevnosť návštevníkov z iných regiónov Slovenska.  
 
 
Opatrenie 1.1.5:    Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov  
                               a Slovenska 
Operačný program: OP KaHR SR, Os 3 
Konečný prijímateľ: podnikateľské subjekty 
Odôvodnenie:  Zviditeľnenie služieb a zdrojov územia je dôležitou súčasťou marketingovej 
stratégie, ktorá má možnosť priniesť do územia finančný kapitál a tým zvýšiť sociálno – 
ekonomický rozvoj vidieka. 
 
 

 
Priorita 1.2.:   Podpora malého a stredného podnikania 
 
Opatrenie 1.2.1:   Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov  
                             lesného hospodárstva  
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Špecifický cieľ 2.1: Zvýšiť vzdelanosť, zlepšiť zručnosti a rozvíjať schopnosti  
                                 obyvateľov a tým sa podieľať na rozvoji územia  

Operačný program: PRV SR, Os 1 
Konečný prijímateľ: FO a PO podnikajúci v oblasti spracovania produktov 
poľnohospodárskej prvovýroby a FO a PO v zmysle platných príručiek PRV 
Odôvodnenie: Podporou primárneho spracovania produktov a podpory investícií do 
produktov lesného hospodárstva založených na spracovaní dreva ako suroviny sa zvýši 
ekonomická udržateľnosť domácich subjektov. 
 
Opatrenie 1.2.2:  Odbytové organizácie výrobcov 
Operačný program: PRV SR, Os 1 
Konečný prijímateľ: FO a PO  
Odôvodnenie: Podporou fungovania odbytových organizácií výrobcov sa zabezpečí 
udržateľnosť subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve 
 
 
 
 

 
Priorita 2.1.:   Podpora vzdelanostnej úrovne a zamestnateľnosti 
 
Opatrenie 2.1.1:      Vzdelávanie a informovanie 
Operačný program: PRV SR, Os 3 
Podporované činnosti:  
Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie 
vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV. 
Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia: 
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a 
príslušnými právnymi predpismi EÚ. Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty 
a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky 
zamerané najmä na: 
 ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky 
životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca 
a rozvoj podnikov); 
 zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore; 
 manažment kvality; 
 inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;  
 ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje   
   energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny,    
   cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.); 
obnovu a rozvoj vidieka; 
prístup Leader.   
2. nasledovné formy informačných aktivít 
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 tvorba nových vzdelávacích programov; 
 tvorba analýz vzdelávacích potrieb; 
 krátkodobé kurzy, školenia , tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností; 
 konferencie a semináre; 
 televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows); 
 výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ; 
 putovné aktivity k cieľovým skupinám; 
ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a 
poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie. 
Konečný prijímateľ: inštitúcie  pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích 
a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové 
organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory – pôsobiace minimálne 12 
mesiacov pred podaním ŽoNFP). 
Odôvodnenie:  
V území Partnerstva MP-ČH je najviac zastúpené obyvateľstvo, ktoré má ukončené učňovské 
vzdelanie bez maturity a to v počte  5 207 osôb, 5 241 osôb má len základné vzdelanie, 91 
osôb v území nemá ani základné vzdelanie. V porovnaní s inými vidieckymi oblasťami je tu 
dostatok vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, avšak vývojové trendy ukazujú, že 
celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnosťou modernej doby. Obyvatelia územia Partnerstva 
MP-ČH musia reagovať na potreby trhu práce aby predchádzali ekonomickému oslabeniu.  
Realizáciou tohto opatrenia sa pre vidiecke územie otvárajú príležitosti k získaniu vyššej 
kvalifikácie a vzdelanostnej úrovne odborníkov a vyššej úrovne informovanosti obyvateľov. 
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne prispeje k rozšíreniu priestoru pre podnikateľské subjekty 
na území Partnerstva MP-ČH.  
 
 
Opatrenie 2.1.2: Podpora ďalšieho vzdelávania 
Operačný program: OP Vzdelávanie  
Konečný prijímateľ: zamestnávatelia 
Odôvodnenie: V súčasnej dobe keď hovoríme o vedomostnej spoločnosti je potrebné aby 
zamestnanci všetkých sektorov mali záujem a informácie o možnostiach vlastného rozvoja, 
dopĺňaním a prehlbovaním si kvalifikácie. Dostatočným množstvom vzdelaného obyvateľstva 
zabezpečeného celoživotným vzdelávaním v území Partnerstva MP-ČH sa zvýši 
konkurencieschopnosť regiónu. 
 
 
Opatrenie 2.1.3: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími  
                            potrebami 
Operačný program: OP Vzdelávanie 
Konečný prijímateľ: verejný a súkromný sektor 
Odôvodnenie: Rovnosťou príležitostí dosiahneme skvalitnenie sociálneho prežívania 
obyvateľov územia. 
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Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie možností zamestnanosti a sociálnej inklúzie minorít  
                                 žijúcich v území  
 

Opatrenie 2.1.4:  Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia  
                             adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
Operačný program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
Konečný prijímateľ: zamestnávatelia 
Odôvodnenie: Je potrebné neustále zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a tým 
zabezpečiť ich kvalitný výkon, seriózny pracovný prístup a podporu potreby sebarealizácie. 
Pre vidiecke územie sa otvárajú príležitosti k získaniu vyššej kvalifikácie a vzdelanostnej 
úrovne odborníkov a vyššej úrovne informovanosti obyvateľov. Zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne prispeje k rozšíreniu priestoru pre podnikateľské subjekty na území vidieka. 
 
 
Opatrenie 2.1.5:      Vykonávanie projektov spolupráce                            
Operačný program: PRV SR, Os 4 
Podporované činnosti:  
 spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch; 
 ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva; 
 budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka 

(napr. spoločné publikácie, twinningové podujatia – výmenné programy pre zamestnancov 
a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca). 

Konečný prijímateľ: MAS Partnerstva MP-ČH  
Odôvodnenie:  
Spoluprácou s inými MAS  zabezpečí manažment partnerstva schopnosti v manažovaní 
Partnerstva MP-ČH neustále skvalitňovanie svojej činnosti, získa a vymení si skúsenosti pri 
riešení podobných problémov partnerov. Projekty nadnárodnej spolupráce skvalitnia činnosť 
MAS – vzájomnou výmenou skúseností, hľadaním riešení podobných problémov, napr. v ČR 
prístup Leader je už odskúšaný a prináša výsledky a skúsenosti, ktoré pre podobnosť 
historického vývoja sa budú dať uplatniť aj na slovenskom vidieku. 
Projekty národnej spolupráce obohatia činnosť MAS o praktické skúsenosti pri rozvoji 
vidieka, prispejú k možnostiam širších súvislostí pri plánovaní spoločných programov 
rozvoja.  
 
 
 
 

 
Priorita 2.2.:   Podpora programov na zmiernenie a zabránenie sociálnej vylúčenosti 
 
Opatrenie 2.2.1: Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia  
                            nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 
Operačný program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Konečný prijímateľ: verejný, občiansky sektor 
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Odôvodnenie: V území Partnerstva MP-ČH sa nachádzajú obce (Muráň -330, Muránska Dlhá 
Lúka – 350, Pohronská Polhora – 120, Čierny Balog – 580, Hronec 168, Valaská –  400 
Tisovec – 350) kde je zvýšený počet rómskych obyvateľov, ktorí sú v sociálnej a hmotnej 
núdzi. Podporou programov pre sociálne slabšie komunity prispejeme k ich opätovnej 
integrácii. 
 
 
Opatrenie 2.2.2: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce  
                           a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným  
                           zreteľom na marginalizované rómske komunity                         
Operačný program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Konečný prijímateľ: verejný, občiansky sektor 
Odôvodnenie: V území Partnerstva MP-ČH sa nachádzajú obce (Muráň -330, Muránska Dlhá 
Lúka – 350, Pohronská Polhora – 120, Čierny Balog – 580, Hronec 168, Valaská –  400 
Tisovec – 350) kde je zvýšený počet rómskych obyvateľov, ktorí sú v sociálnej a hmotnej 
núdzi. Podporou programov pre sociálne slabšie komunity prispejeme k ich opätovnej 
integrácii.  
 
 
Opatrenie 2.2.3: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 
Operačný program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Konečný prijímateľ: verejný, občiansky, súkromný sektor 
Odôvodnenie: Zabezpečením vhodných pracovných podmienok pracovníkov, zlepšíme 
kvalitu rodinného prostredia.  A zároveň sa docieli zvýšená kvalita pracovného výkonu 
zamestnanca. 
 
 
Opatrenie 2.2.4: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo  
                            sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  
                            s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 
Operačný program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Konečný prijímateľ: verejný, občiansky, súkromný sektor 
Odôvodnenie: V území Partnerstva MP-ČH sa nachádzajú obce (Muráň -330, Muránska Dlhá 
Lúka – 350, Pohronská Polhora – 120, Čierny Balog – 580, Hronec 168, Valaská –  400 
Tisovec – 350) kde je zvýšený počet rómskych obyvateľov, ktorí sú v sociálnej a hmotnej 
núdzi. Podporou programov pre sociálne slabšie komunity prispejeme k ich opätovnej 
integrácii.   
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Špecifický cieľ 3.1: Skvalitnenie infraštruktúry a rozvoja služieb obcí v území  
                                  

 

 

Priorita 3.1.:   Podpora infraštruktúry a rozvoja služieb v obciach 
 
 

Opatrenie 3.1.1:      Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
Operačný program: PRV SR, Os 3 
Podporované činnosti:  
   rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;  
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých 

a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr. 
obecných rozhlasov); 

 rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, dom 
smútku)  a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia 
(okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR (ďalej len „MK SR“) v 
registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia 
pripojenia na internet. 

Konečný prijímateľ: obce 
Odôvodnenie: V obciach sú nedostatočne vybudované rekreačné zóny, oddychové a športové 
zóny čo spôsobuje znížený záujem o vidiecke územie zo strany návštevníkov, ale aj mladých 
ľudí žijúcich na vidieku. Mladé rodiny odchádzajú z vidieka, pretože nemajú možnosti 
v dostatočnej miere uspokojiť svoje potreby a záujmy.  Celkový vzhľad obce narúšajú obecné 
budovy, ktoré nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu. Táto skutočnosť je taktiež 
jednou z príčin zníženej atraktivity vidieka zo strany turistov. 
 
 
Opatrenie 3.1.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce  
                            a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 
Operačný program: OP KaHR SR 
Konečný prijímateľ: obce 
Odôvodnenie: Vybudovaním a modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýši bezpečnosť obcí. 
Poradenstvom v oblasti energetiky obce využijú možnosti alternatívnych zdrojov. 
 
 
Opatrenie 3.1.3: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na  
                            centrálnej úrovni 
Operačný program: OP Informatizácia spoločnosti 
Konečný prijímateľ: obce 
Odôvodnenie: Zlepšením poskytovania služieb obcí skvalitniť život ich obyvateľov. 
 
 
Opatrenie 3.1.4: Regenerácia sídiel 
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Špecifický cieľ 4.1: Zmeniť správanie obyvateľov smerom k zodpovednosti  
a ohľaduplnosti k životnému prostrediu a krajine vzhľadom  na 
existenciu národného parku a chráneného územia  

 

Operačný program: ROP SR  
Konečný prijímateľ: obce 
Odôvodnenie: Vybudovaním a obnovou infraštruktúry  obcí skvalitniť život ich obyvateľov. 
 
 
Opatrenie 3.1.5:      Obnova a rozvoj obcí 
Operačný program: PRV SR, Os 3 
Podporované činnosti:  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie (vrátane   ČOV – 
zákon 442/2002 Z. z., § 2, ods. b); 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia , verejných 
priestranstiev a parkov.  

Konečný prijímateľ: obce 
Odôvodnenie: Územie Partnerstva MP-ČH má nedostatočne rozvinutú, respektíve 
v nevyhovujúcom stave technickú infraštruktúru. V zlom technickom stave sú prístupové 
cesty a chodníky meste Tisovec a niektorých častiach obcí územia, turistické chodníky 
a neudržiavané cyklotrasy. Spôsobuje to zhoršenie podmienok pre rozvoj vidieckej 
ekonomiky a jej konkurencieschopnosti a obmedzuje obce z hľadiska prístupu do nich. 
  
 
Opatrenie 3.1.6: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej kurately  
Operačný program: ROP SR 
Konečný prijímateľ: verejný a súkromný sektor 
Odôvodnenie: Skvalitnenie života obyvateľov územia a ich udržateľnosť v území. 
 
 
 

 
Priorita 4.1.:   Podpora programov na ochranu prírodného prostredia 
 
 
Opatrenie 4.1.1: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom  

 budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane 
zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných 
s medzinárodných záväzkov 

 
Opatrenie 4.1.2: Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti,   

vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými 
skupinami 
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Opatrenie 4.1.3: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov  
                            SR voči EU 
 
Opatrenie 4.1.4: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien, vrátane  
                            podpory obnoviteľných zdrojov energie 
 
Opatrenie 4.1.5: Odpadové hospodárstvo 
 
Spolu Opatrenia 4.1.1. – 4.1.5.: 
Operačný program: OP Životné prostredie 
Konečný prijímateľ: verejný, súkromný a občiansky sektor 
Odôvodnenie: Podporou programov zameraných na ochranu prírody zachováme prírodný ráz 
územia. Zdravú a nezdevastovanú prírodu ochránime a udržíme aj pre ďalšie generácie. 
 
 
Prierezové opatrenie:  Chod miestnej akčnej skupiny 
Operačný program:    PRV SR, Os 4  
Podporované činnosti:  

- školenia, konferencie, semináre, workshopy manažmentu a zamestnancov MAS 
zodpovedných za realizáciu stratégie; 

- štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie; 
- publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii 
- prevádzková činnosť; 
- administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna 

kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich 
schválenie, kontrola realizácie projektov; 

- zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 
- vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 
- semináre, školenia, konferencie, workshopy pre členov MAS zamerané na rozširovanie 

vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie; 
- vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia 

činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS vrátane výdavkov podľa čl. 59 
písm. a) – d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. 
Konečný prijímateľ: MAS Partnerstva MP-ČH  
Odôvodnenie:  
Implementácia a napĺňanie cieľov strategického dokumentu ISRÚ a jeho aktualizácia je 
možná prostredníctvom odborného manažérskeho tímu. Vzdelanostným rastom jednotlivcov 
podieľajúcich sa na implementácii stratégie a činnosti MAS, Partnerstvo MP-ČH v spolupráci 
s obyvateľmi územia  napomôže zvýšeniu rozvoja vidieckeho územia.   
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     4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader  
 
 
Spracovaniu akčného a finančného plánu venovala pracovná skupina niekoľko stretnutí. 

Pri príprave vychádzala z auditu zdrojov a SWOT analýzy, z investičných máp jednotlivých 
obcí, ktoré boli aktualizované  a brala do úvahy víziu územia do roku 2015. Zároveň dbala na 
účinnosť, efektívnosť a najmä trvalú udržateľnosť intervencie. Na základe uvedených 
vstupov a faktov urobila strategické rozhodnutia, ktoré boli rozpracované do jednotlivých 
opatrení a navrhovaných aktivít. 

Grantové výzvy pre jednotlivé ciele a opatrenia na sedemročné programovacie obdobie 
a ich financovanie boli naprogramované tak, aby boli efektívne využité nielen finančné 
zdroje, ale aj ľudské kapacity, prírodný a historický potenciál územia. 
 
 

 Uveďte, väzbu vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať 
prostredníctvom osi 4 Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja 
územia 

 
      Opatrenia osi 3 PRV, ktoré bude Partnerstvo MP-ČH implementovať prostredníctvom osi 
4 Leader priamo nadväzujú na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Partnerstva MP-ČH konkrétne v týchto oblastiach:  
 
 
Opatrenie Os 3 – 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, 
je previazané so Špecifickým cieľom 1.1. Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu 
ako prostriedok ekonomického rozvoja územia, konkrétne na Opatrenie 1.1.1  
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 
 
Opatrenie Os 3 – 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A a B,  
je previazané so Špecifickým cieľom 1.1. Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu 
ako prostriedok ekonomického rozvoja územia, konkrétne na Opatrenie 1.1.2   Podpora 
činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A a 
Opatrenie 1.1.4. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B 
 
Opatrenie Osi 3 –   3.3 Vzdelávanie a informovanie, je previazané so Špecifickým cieľom 
2.1. Zvýšiť vzdelanosť, zlepšiť zručnosti a rozvíjať schopnosti obyvateľov a tým sa 
podieľať na rozvoji územia, konkrétne na Opatrenie 2.1.1.Vzdelávanie a informovanie 
 
Opatrenie Osi 3 – 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 
je previazané so Špecifickým cieľom 3.1. Skvalitnenie infraštruktúry a rozvoja služieb obcí 
v území,  konkrétne na Opatrenie 3.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
 
Opatrenie Osi 3 –: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 
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je previazané so Špecifickým cieľom 3.1. Skvalitnenie infraštruktúry a rozvoja služieb obcí 
v území,  konkrétne na Opatrenie 3.1.5. Obnova a rozvoj obcí 
 

 Uveďte, ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV reflektuje na situáciu v území   
   (audit zdrojov), analýzy a strategický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia 

 
      Na základe auditu problémov analýzy  dotknutého  prostredia v rámci Partnerstva MP-ČH 
reflektuje súbor opatrení osi 3 PRV na  veľký potenciál územia pre rozvoj vidieckej turisticky 
a agroturistiky, služieb, propagáciu bohatých kultúrno – historických pamiatok, čo prispeje k 
zvýšeniu počtu návštevníkov a k sociálno – ekonomickej  stabilite vidieckeho územia. 
V území je dostatočný ľudský potenciál, ktorý disponuje  remeselnou a poľnohospodárskou 
zručnosťou, disponuje kultúrnou rozmanitosťou, zachováva tradície života vidieka.  
Reflektuje na potenciál  neporušenej prírody v národnom parku a chránených územia, na 
možnosti chovu polo divokých koní, na Biatlon – areál zimného športu.  Ďalej na tradície 
železiarstva na celom území Partnerstva MP-ČH a na ozubnicovú železnicu.  

Odráža snahu miestnych samospráv o skvalitnenie prostredia života obyvateľov 
a najmä skultúrnenie vzhľadu obcí a kvality ich služieb. 

Odráža potreby územia v oblasti vzdelávania a kvalitnej pripravenosti občanov, 
poľnohospodárov, podnikateľov a samospráv najmä v skvalitnení využívania miestnych 
zdrojov a získavania externých zdrojov. 

Opatrenia osi 3 priamo odrážajú konkrétne potreby a opatrenia Strategického rámca 
Integrovanej stratégie rozvoja – viď v bode vyššie. 
 

 Uveďte, ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV rieši problémy daného územia     
      a podporuje jeho rozvoj podľa skutočných potrieb. 

 
    Na základe auditu problémov analýzy dotknutého prostredia v rámci Partnerstva MP-ČH 
súbor vybratých opatrení  konkrétne rieši problémy zastaranej a chýbajúcej infraštruktúry 
a vybavenosti obcí. Podporou a rozvoj samostatne hospodáriacich roľníkov, podnikateľov 
a podnikateľov v cestovnom ruchu a službách prispieva k skvalitneniu podnikateľského 
prostredia a rozvoju cestovného ruchu, prispieva k riešeniu nižšej vzdelanostnej úrovne 
a pripravenosti obyvateľov na nové ekonomické podmienky žijúcich v danom území, a tak 
komplexne prispieva k zlepšeniu sociálnej situácii občanov žijúcich v území.  
     Vo SWOT analýze sú farebne konkrétne vyznačené identifikované slabé stránky 
a problémy, ktoré sa riešia prostredníctvom Opatrení osi 3, čím realizácia opatrení 
prostredníctvom osi 3 PRV  podporuje rozvoj územia podľa jeho skutočných potrieb. 
Oprávnené činnosti stratégie, ktoré sa podporujú prostredníctvom osi 3 PRV, boli vybrané na 
základe potrieb územia, ktoré sú konkrétne zadefinované v popise situácie v území a v SWOT 
analýze. Taktiež pri ich výbere sme analyzovali schopnosť potencionálnych konečných 
užívateľov podpory čerpať finančné prostriedky a na pracovných stretnutiach sme mapovali aj 
ich projektové zámery a plánovaný rozsah investícií. Všetky tieto faktory ovplyvňovali výber 
oprávnených činností podporovaných z osi 3 PRV. 
 Previazanosť jednotlivých oprávnených činností v línii Strategická priorita – 
Špecifický cieľ – Opatrenie vrátane odôvodnenia podpory navrhovaných oprávnených 
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  4.3 Finančný plán   

činností (vo väzbe na popis územia a SWOT analýzu) je podrobne rozpísané v bode Logický 
rámec Integrovanej stratégie - Opatrenie 1.1.1. strana 91, Opatrenie 1.1.2 strana 92, 
Opatrenie 1.1.4. strana 93, Opatrenie 2.1.1. strana 93 , Opatrenie 3.1.1.  strana 96 a Opatrenie 
3.1.5. strana 97.   
 
 

 
 Uveďte, spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia 

(činnosti, projekty, ktoré nie sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 
2013) – finančné prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných programov, 
grantov, ostatné verejné zdroje. Uveďte názov zdroja a finančnú čiastku.   

 
Finančný plán (A) na opatrenie 4.1. Implementácia stratégie 
Príspevok z PRV vo výške 2 086 684 EUR.      
Partnerstvo MP-ČH plánuje využívať pri implementácii činností  integrovanej stratégie okrem 
prostriedkov programu PRV aj iné finančné zdroje.  
     Partnerstvo MP-ČH využije finančné prostriedky poskytnuté v zmysle VZN č. 10/2008 pre 
schválené MAS z územia banskobystrického samosprávneho kraja v celkovej sume 41 492,-€.  
Finančné zdroje budú využívané v zmysle platných finančných príručiek pre žiadateľa 
v rámci aktuálnych výziev a dojednaných zmluvných podmienok.  
Rozpočet opatrenia Osi 3 vrátane zdrojov VUC predstavuje sumu 2 128 176,00 EUR. 
Spolufinancovanie  opatrení Osi 3 zo strany žiadateľov predstavuje celkovú sumu      
865 000,-EUR. 
Celkový plánovaný rozpočet pre opatrenie 4.1 vrátane vlastných zdrojov žiadateľov 
predstavuje sumu 2 993 176,00 EUR. 
 
Finančný plán (B) na opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce  
Výška plánovaných  výdavkov na 1 projekt v rámci národnej aj nadnárodnej spolupráce je 
75 757 EUR. Máme pripravené 2 projekty spolupráce v celkovej výške financovania z PRV – 
151 514 EUR 
 
Finančný plán (C)na opatrenie 4.3. Chod Miestnej akčnej skupiny 
417 336 EUR (20 % celkových verejných výdavkov v na stratégiu) počas celého 
programovacieho obdobia. 
Z tohto objemu: 
80% prevádzka a administratívna činnosť MAS - 333 868 EUR; 
20% budovanie zručností a schopností MAS vrátane výdavkov podľa článku 59 písm. a) až d) 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 - 83 467 EUR. 
 
    Implementácia činností mimo prístupu Leader bude realizovaná v rámci programového 
dokumentu SR: Národný strategický referenčný rámec SR na obdobie 2007 – 2013 
prostredníctvom programov a grantov národných a nadnárodných donorov. 
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     4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec 

Partnerstvo MP-ČH má spracovaný dokument „Plán aktivít na rozvoj cestovného ruchu 
v území Partnerstva MP-ČH“ v podobe finančného vyjadrenia akčných plánov a listov 
aktivít. Z dokumentu sme vybrali opatrenia vo finančnom vyjadrení, ktoré sa budú 
implementovať prostredníctvom nasledovných operačných programov:  
Finančný plán na Opatrenia 1.1.3 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP 
KaHR SR, Os3),  1.1.5 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov 
a Slovenska (KaHR SR, Os3). 
Plánované finančné prostriedky na tieto opatrenia predstavujú sumu 632 952,55,-€. 
Finančný plán na Opatrenia 2.1.2 Podpora ďalšieho vzdelávania (OP Vzdelávanie), 2.2.1 
Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenie nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia). 
Plánované finančné prostriedky na tieto opatrenia predstavujú sumu 62  844,88,-€. 
Finančný plán na Opatrenie  4.1.5 Odpadové hospodárstvo (OP Životné prostredie). 
Plánované finančné prostriedky na toto opatrenie predstavujú sumu 14 087 488,71,-€. 
 
 

 
 Zostavte, plán monitoringu (vyplňte tabuľku: Dodatočné monitorovacie 

ukazovatele) 
 
Tabuľka : Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná 
jednotka) 

Východiskový 
stav 

Cieľová 
hodnota 

ukazovateľa 
do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 

Strategický cieľ: 
Do roku 2015 zvýšiť 
kvalitu života 
obyvateľov v území 
s využitím miestnych 
zdrojov a aktívnej 
účasti občanov 

 
 

Miera 
nezamestnanosti  

(%) 

 
 
          

17,13 
 
 

 

 
 

 
14,13 

 
 

Štatistické údaje 
UPSVR 

1 x za 2 roky 

Špecifický cieľ 1.1: 
Rozvinúť a skvalitniť 
ponuku cestovného 
ruchu ako prostriedok 
ekonomického rozvoja 
územia  

 
 

Využiteľnosť 
ponúkaných  

služieb 
(%) 

 
 
  
            20 

 
 
 

50 

 
 
 

Knihy návštev 
1 x ročne 

Špecifický cieľ 1.2: 
Vytvoriť priaznivé a 
 zlepšiť existujúce 
podmienky pre malé 
a stredné podnikanie        
na báze miestnych 
surovín v území 

Počet 
podnikajúcich 

subjektov v území 
(počet) 

20 30 Evidencia obcí, 
1 x ročne 

Špecifický cieľ2.1: 
Zvýšiť vzdelanosť, 
zlepšiť zručnosti 
a rozvíjať schopnosti 

Počet 
realizovaných 
aktivít (počet) 

5 15 
Evidencia podporených 

projektov  
1 x ročne 
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obyvateľov a tým sa 
podieľať na rozvoji 
územia  
Špecifický cieľ 2.2: 
Zvýšenie možností 
zamestnanosti 
a sociálnej inklúzie 
minorít žijúcich 
v území  

Miera 
zamestnanosti 

minorít žijúcich 
v území (%) 

5 8 Evidencia UPSVR 
1 x ročne 

Špecifický cieľ 3.1: 
Skvalitnenie 
infraštruktúry 
a rozvoja služieb obcí 
v území  

Miera spokojnosti 
obyvateľov obcí 

(%) 
30 55 Dotazníkový prieskum 

1 x ročne 

Špecifický cieľ 4.1: 
Zmeniť správanie 
obyvateľov smerom 
k zodpovednosti a 
ohľaduplnosti 
k životnému prostrediu 
a krajine vzhľadom na 
existenciu národného 
parku a chráneného 
územia  

Percento 
uvedomelých 
občanov (%) 

50 70 Dotazníkový prieskum 
1 x ročne 

Opatrenie 1.1.1: 
Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym 
činnostiam 

Počet 
vybudovaných, 

zrekonštruovaných 
objektov (počet) 

            10 15 

Evidencia obcí, 
katastrálnych úradov, 

MAS 
1 x ročne 

Opatrenie 1.1.2: 
Podpora činností 
v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu  
– časť A 

Počet 
vybudovaných, 

zrekonštruovaných 
objektov– interiér, 

exteriér (počet) 

            10 15 

Evidencia obcí, 
katastrálnych úradov, 

MAS 
1 x ročne 

Opatrenie 1.1.3: 
Podpora 
podnikateľských aktivít  
v cestovnom ruchu 

Počet projektových 
konzultácií (počet)            11 25 

Evidencia 
poskytovaných služieb 
Partnerstva  MP-ČH  

1 x ročne 
Opatrenie 1.1.4: 
Podpora činností 
v oblasti vidieckeho 
cestovéhorRuchu 
 – časť B 

Počet vydaných 
informačných 

produktov (počet) 
           3 50 Evidencia  produktov 

1 x ročne 

Opatrenie 1.1.5: 
Rozvoj informačných 
služieb cestovného 
ruchu, prezentácie 
regiónov a Slovenska 

Počet projektových 
konzultácií (počet)            11 25 

Evidencia 
poskytovaných služieb 
Partnerstva  MP-ČH  

1 x ročne 

Opatrenie 1.2.1: 
Pridávanie hodnoty do 
poľnohospodárskych 
produktov a produktov 
lesného hospodárstva 

Výroba nových 
produktov (%) 5 7 

Evidencia sortimentu 
podnikateľských 

subjektov 
1 x ročne 

Opatrenie 1.2.2: 
Odbytové organizácie 
výrobcov 

Počet poskytnutých 
poradenstiev(počet) 11 16 

Evidencia 
poskytovaných služieb 

1 x ročne 
 

Opatrenie 2.1.1: 
Vzdelávanie 
a informovanie 

Počet vydaných 
osvedčení (počet) 0 50 Osvedčenia 

1 x ročne 

Opatrenie 2.1.2: Počet 5 17 Evidencia podporených 
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Podpora ďalšieho 
vzdelávania 
 

realizovaných 
aktivít (počet) 

projektov  
1 x ročne 

Opatrenie 2.1.3: 
Zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne 
osôb s osobitými 
vzdelávacími potrebami 

Počet 
realizovaných 
aktivít (počet) 

1 5 
Evidencia podporených 

projektov  
1 x obdobie  

Opatrenie 2.1.4: 
Podpora tvorby 
a udržania pracovných 
miest prostredníctvom 
zvýšenia adaptability 
pracovníkov, podnikov 
a podpory podnikania 

Obce kde sa 
zlepšila 

udržateľnosť 
pracovných miest 

(%) 

10 17 
Evidencia obcí, 
štatistika ŠÚ SR, 

1 x ročne 

Opatrenie 2.1.5: 
Vykonávanie projektov 
spolupráce 
 

Počet spoločných 
produktov (počet) 0 2 

 
Zmluva o spolupráci 

1 x ročne 

Opatrenie 2.2.1: 
Podpora 
programov v oblasti 
podpory zamestnanosti 
a riešenia 
nezamestnanosti 
a dlhodobej 
nezamestnanosti 

Počet podporných 
aktivít (počet) 5 15 

Evidencia donorov 
úspešných projektov 

1 x ročne  

Opatrenie 2.2.3: 
Podpora zosúladenia 
rodinného 
a pracovného života 

Miera 
zamestnávateľov, 
ktorí prispôsobili 

pracovné podmienky 
zamestnancom 

(%) 

2 10 Dotazníkový prieskum 
1 x ročne 

Opatrenie 2.2.4: 
Podpora sociálnej 
inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym 
vylúčením alebo 
sociálne vylúčených 
prostredníctvom 
rozvoja služieb 
starostlivosti 
s osobitným zreteľom 
na marginalizované 
rómske komunity 

Počet poradenstiev 20 150 Spisová evidencia 
1 x ročne 

Opatrenie 3.1.1: 
Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo 

Miera spokojnosti 
obyvateľov obcí 

(%) 
25 55 Dotazníkový prieskum 

1 x ročne 

Opatrenie 3.1.2: 
Budovanie 
a modernizácia 
verejného osvetlenia 
pre mestá a obce 
a poskytovanie 
poradenstva v oblasti 
energetiky 

 
Miera spokojnosti 
obyvateľov obcí 

(%) 

 
20 

 
 

50 
 

 
Dotazníkový prieskum 

1 x ročne 
 

Opatrenie 3.1.3: 
Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj 
elektronických služieb 

Kvalita 
poskytovaných 

služieb (%) 
10 15 Dotazníkový prieskum 

1 x ročne 
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na centrálnej úrovni 
 
Opatrenie 3.1.4: 
Regenerácia sídiel Počet 

realizovaných 
projektov 

1 5 

Evidencia 
poskytovaných služieb 

MAS 
1 x ročne 

Opatrenie 3.1.5: 
Obnova a rozvoj obcí 

 
Hodnota majetku 

obcí (%) 

 
50 

 
70 

 
Evidencia majetku 

x 
Opatrenie 3.1.6: 
Infraštruktúra 
sociálnych služieb, 
sociálnej ochrany 
a sociálnej kurately 
 

 
Miera spokojnosti 
obyvateľov obcí 

(%) 

 
30 

 
55 

 
Dotazníkový prieskum 

1 x ročne 

Opatrenie 4.1.1: 
Zlepšenie 
infraštruktúry ochrany 
prírody a krajiny 
prostredníctvom 
budovania a rozvoja 
zariadení ochrany 
prírody a krajiny 
vrátane zavedenia 
monitorovacích 
systémov za účelom 
plnenia národných 
s medzinárodných 
záväzkov 

Počet projektov  
(počet) 

 
1 3 

Evidencia 
poskytovaných služieb 

MAS 
1 x ročne 

Opatrenie 4.1.2: 
Zlepšenie 
informovanosti 
a environmentálneho 
povedomia verejnosti, 
vrátane posilnenia 
spolupráce 
a komunikácie so 
zainteresovanými 
skupinami 

Percento 
informovaných 
občanov (%) 

50  70 Dotazníkový prieskum 
1 x ročne 

Opatrenie 4.1.3: 
Odvádzanie a čistenie 
komunálnych 
odpadových vôd 
v zmysle záväzkov SR 
voči EU 

Miera znečistenia 
(%) 60 50 Štatistika 

1 x ročne 

Opatrenie 4.1.4: 
Minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov 
klimatických zmien, 
vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov 
energie 

 
Inovatívne 

programy (%) 

 
 

3 
 

 
 

8 
 

 
 
 

Štatistika obcí 
1 x ročne 

 

Opatrenie 4.1.5: 
Odpadové 
hospodárstvo 

Inovatívne 
programy (%) 5 10 

 
Štatistika obcí 

1 x ročne 
Prierezové opatrenie  
Chod miestnej akčnej 
skupiny 
 

Počet podporených 
aktivít 0 40 

 
Monitorovacie správy 

1x ročne 
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 Popíšte spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích 

ukazovateľov (vzor podľa tabuľky: Dodatočné monitorovacie ukazovatele) 
 
     Spôsob overovania a frekvencia získavania navrhovaných monitorovacích ukazovateľov je 
zadefinovaná v tabuľke dodatočných monitorovacích ukazovateľov. Monitorovací výbor bude 
minimálne 1 x ročne kontrolovať napĺňanie monitorovacích ukazovateľov konečných 
prijímateľov.  Použije nasledovné spôsoby overovania:  štatistické údaje UPSVR a obcí, 
knihy návštev, evidencie obcí, katastrálnych úradov, evidencie a štatistiky projektovej 
kancelárie MAS, dotazníkové prieskumy, evidencie donorov, sortimentu podnikateľských 
subjektov, produktov, osvedčenia.  

 
 Popíšte, spôsob monitorovania realizácie projektov 

 
     Monitoring a realizáciu projektov bude zabezpečovať Monitorovací výbor menuje ho 
RADA Partnerstva MP-ČH, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Úlohou Monitorovacieho 
výboru je fyzický monitoring a hodnotenie realizácie projektov v rámci stratégie, 
administratívne a obsahové hodnotenie projektov na základe schválených monitorovacích 
kritérií, vyhodnotenie projektov a navrhovanie opatrení na skvalitnenie realizácie projektov, 
vypracovanie správ o monitoringu za ročné obdobie. V rámci kontroly implementácie 
jednotlivých projektov bude Monitorovací výbor postupovať podľa vypracovaného plánu 
monitoringu v zmysle organizačného poriadku a internej smernici.  Monitorovacie 
ukazovatele budú kontrolované na mieste minimálne 1 x ročne.  

Vyhodnocovanie ukazovateľov ako aj vyhodnocovanie plnenia cieľov ISRU realizuje 
monitorovací výbor na základe monitorovacích správ konečných užívateľov podpory a zistení  
kontroly na mieste. Tieto výstupy porovná s monitorovacími ukazovateľmi a vyhodnotí ich 
plnenie na všetkých úrovniach (dopady, výstupy a výsledky). Hodnotenie predkladá Rade 
Partnerstva, ktoré schvaľuje. 
 

 Uveďte plánované hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov, ktoré sa   
     majú dosiahnuť do r. 2013 (vyplňte tabuľku: Povinné monitorovacie ukazovatele   

pre MAS za os 4 Leader). 
 
 
Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader 

Kód opatrenia: 41 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 

 
 
 

veľkosť MAS v km2                                                                                                                61 379 ha 
počet obyvateľov v podporenej MAS                                                  20 682 
počet projektov financovaných MAS                                                      13 
počet podporených beneficientov                                                            20 
počet obcí podporeného územia                                                              13 

Kód opatrenia: 421 Vykonávanie projektov spolupráce 

 
počet podporených projektov spolupráce                                                 2 
počet spolupracujúcich MAS                                                           min. 5 
hrubý počet vytvorených pracovných miest                                             2 
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Tabuľka: Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader  

Úroveň Ukazovateľ 
(názov a merná jednotka) 

Typ 
ukazovateľa 

Cieľová hodnota 
ukazovateľa 

do r. 2013 

Opatrenie: 
Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym 
činnostiam (311) 

Počet prijímateľov podpory (počet) Výstup 9 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 605 000,00 
Hrubý počet vytvorených 
pracovných miest Výsledok 20 

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

Počet podporených aktivít (počet) Výstup 24 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 410 000,00 

Hrubý počet vytvorených 
pracovných miest Výsledok 20 

Opatrenie: 
Vzdelávanie a 
informovanie (331) 

Počet účastníkov vzdelávacej/ 
informačnej aktivít (počet) Výstup 250 

Počet vzdelávacích dní (počet) Výstup 20 
Počet účastníkov, ktorí úspešne 
absolvovali a ukončili vzdelávaciu 
aktivitu 

Výsledok 50 

Opatrenie: 
Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo 
(321) 

Počet podporených obcí (počet) Výstup 13 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 500 000,00 

Počet osôb vo vidieckych 
oblastiach, ktorí majú prospech 
z realizovaného projektu 
Rast používania internetu na 
vidieku 

Výsledok 

 
19 000 

 
o 35% 

Opatrenie: 
Obnova a rozvoj obcí 
(322) 

Počet podporených obcí (počet) Výstup 13 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 430 000,00 

Počet osôb vo vidieckych 
oblastiach, ktorí majú prospech 
z realizovaného projektu 

Výsledok 19 000 

 
 
 

 Uveďte, hodnotiaci rámec – plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie, spôsob  
   zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie   

 
      Komplexné hodnotenie stratégie je realizované v strede a na konci implementačného  
cyklu.  Prvé hodnotenie bude v roku 2012 a druhé hodnotenie v roku 2015. Hodnotenie bude 

Kód opatrenia: 431 Chod miestnej akčnej skupiny 
 
 

počet podporených aktivít                                                                       40 
počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili tréningovú aktivitu                25 
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vychádzať z priebežného monitoringu z jeho správ a výstupov. Na základe komplexného 
vyhodnotenia napĺňania cieľov stratégie navrhne Monitorovací výbor či je potrebné alebo nie 
uskutočniť zmeny v ISRÚ. Na základe správy a návrhu Monitorovacieho výboru rozhodne 
Rada o spracovaní zmien stratégie. Vypracovaním návrhu zmien poverí Rada samostatnú 
expertnú pracovnú skupinu, ktorá v spolupráci s Manažérom partnerstva pripraví návrh zmien 
ISRU. Zapracovanie zmien do ISRU bude priebežne konzultované s pracovníkmi MP SR 
a NSRV. Po odsúhlasení navrhovaných zmien v Rade sa upravená stratégia predkladá na 
finálne schválenie Valnému zhromaždeniu. Po schválení Valným zhromaždením sa ISRÚ 
predkladá na schválenie RO. 

 
 Popíšte, postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS (výkonný orgán, 

výberová komisia MAS a monitorovací výbor) a  činnosti MAS  
 
        Plnenie činností jednotlivých orgánov Partnerstva MP-ČH ( výkonný orgán – RADA, 
výberová komisia, monitorovací výbor) a ich sebahodnotenie bude predkladané v správach  
o plnení pridelených úloh  najvyššiemu orgánu Partnerstva MP-ČH. Výkonné orgány na 
svojich zasadnutiach budú kontrolovať činnosť a plnenie úloh jednotlivých členov. Správu 
o pracovnej činnosti budú predkladať na posúdenie revíznej komisii a RADE Partnerstva MP-
ČH, ktorá následne informuje najvyšší orgán Partnerstva MP-ČH. Revízna komisia má právo 
vykonávať kontrolu nezávisle od všetkých orgánov Partnerstva MP-ČH. Manažér Partnerstva 
MP-ČH taktiež kontroluje plnenie činností jednotlivých orgánov a pri nezrovnalostiach 
urýchlene zjedná nápravu. Taktiež každý člen Partnerstva MP-ČH má právo kontrolovať 
činnosti všetkých výkonných orgánov.  
Stanovy a všetky interné smernice (organizačný poriadok, štatúty, plán práce, rozpočet ...) 
vydané Partnerstvom MP-ČH sú verejne dostupnými materiálmi pre všetkých členov 
Partnerstva MP-ČH, ktorí majú právo kontrolovať ich dodržiavanie. Spätnou väzbou kvality 
práce v jednotlivých orgánov bude vzájomná kontrola plnenia úloha. Dotazníkový prieskum 
kvality činnosti výkonných orgánov bude uskutočňovaný 1 x ročne obyvateľmi územia.  

Administratívne zabezpečuje proces sebahodnotenia kancelária MP-ČH 
a inštitucionálne je za sebahodnotenie zodpovedná Rada Partnerstva MP-ČH. 
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KAPITOLA 5: Implementačný rámec pri implementácií integrovanej 
stratégií rozvoja územia 

 

    5.1. Organizačná štruktúra a zdroje  

 
 

IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ 
 
 

 

 
 
     5.1.1. Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného  
              partnerstva (MAS) 
 

 Uveďte štruktúru a organizáciu Partnerstva MP–ČH (MAS) 
 
      Organizačná štruktúra Partnerstva MP–ČH je vytvorená tak, aby jej jednotlivé orgány 
plnili funkciu koordinačnú, iniciačnú, výkonnú a kontrolnú. Organizačná štruktúra Partnerstva 
MP-ČH  je názorne zobrazená v nasledujúcej schéme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Poznámka: Kancelária Partnerstva MP-ČH je v Stanovách Partnerstva MP-ČH definovaná  v Čl. IX , 
ods. 3. ako Manažérsky tím. Bližšia špecifikácia činnosti Kancelárie/Manažérskeho tímu je upravená 
v interných smerniciach Partnerstva MP-ČH.  
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Najvyšší orgán:   Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH 
Výkonný orgán:  Rada Partnerstva MP-ČH 

Výberová komisia 
Monitorovací výbor 
Kancelária MP-ČH / Manažérsky tím 

Štatutárny orgán:  Predseda Partnerstva MP-ČH 
Kontrolný orgán:  Revízna komisia 
 
     Organizácia Partnerstva MP–ČH je stanovená Organizačným poriadkom schváleným 
Valným zhromaždením Partnerstva MP–ČH dňa 3.12.2008, ktorého súčasťou je organizačná 
štruktúra Partnerstva MP–ČH v súlade so stanovami Partnerstva MP–ČH. 

Organizačný poriadok stanovuje tieto zásady riadenia:    
a.) Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom Partnerstva MP–ČH, 
b.) Činnosť Partnerstva MP–ČH riadi Rada Partnerstva MP–ČH, ktorá sa zodpovedá za 

svoju prácu VZ, 
c.) Činnosť Rady riadi Predseda Partnerstva MP–ČH, ktorý právne zodpovedá za činnosť 

Partnerstva MP–ČH, 
d.) Predseda Partnerstva MP–ČH zastupuje a riadi aktivity združenia navonok a riadi 

zasadania Valného zhromaždenia a Rady Partnerstva MP–ČH, 
e.) Výkonný manažér riadi vnútorný chod činnosti Partnerstva MP–ČH a výkonné orgány 

Partnerstva MP–ČH,  
f.) Sústavu vnútro-riadiacich a organizačných noriem tvoria: 

- riadiace normy so všeobecnou platnosťou - príkaz, usmernenie Rady, 
Predsedu, Výkonného manažéra), 

- vnútroorganizačné  normy  
- organizačný poriadok 

Kontrolnú činnosť vykonáva predovšetkým revízna komisia Partnerstva MP–ČH volená 
Valným zhromaždením. Vnútornú kontrolu vykonáva predseda a výkonný manažér 
Partnerstva MP–ČH na základe platných legislatívnych  predpisov a interných smerníc.  
 
 Uveďte úlohu a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek 

Partnerstva MP-ČH pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia 
 
     Úloha a zodpovednosť jednotlivých orgánov a organizačných zložiek Partnerstva MP–
ČH vychádza zo stanov Partnerstva MP–ČH.  
Valné zhromaždenie  – najvyšší orgán zastúpený 53 členmi. 
     Najvyšší orgán združenia je tvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov 
a vykonáva aj nasledovné činnosti:  

- schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu; 
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; 
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu združenia (pokiaľ si ho spomedzi 

seba nevolí výkonný orgán) a kontrolný orgán; 
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- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia; 
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia 
rozpustením alebo  zlúčením s iným občianskym združením, občianske združenie je 
povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky na opatrenia osi 4 Leader v zmysle 
Systému finančného riadenia EPFRV. 

 
Revízna komisia – kontrolný orgán, zastúpená 3 členmi : 
    Revízna komisia  vykonáva aj nasledovné činnosti: 

- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 
- členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, 

okrem členstva v najvyššom orgáne; 
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie; 
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 
Rada Partnerstva MP-ČH – výkonný orgán, zastúpená 11 členmi (pomer hlasov 5 : 6; 
zástupcovia samosprávy : zástupcovia ostatných sektorov)  
Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva aj 
nasledovné činnosti: 

- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie; 
- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ŽoNFP (projekty) na 

financovanie z PRV; 
- zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor; 
- volí a odvoláva manažéra MAS; 
- vymenúva členov monitorovacieho výboru; 
- volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút; 
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu; 
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán); 
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania. 
Svoju činnosť vykonáva v zmysle stanov a organizačného poriadku združenia. 
 
Predseda Partnerstva MP-ČH – je štatutárnym orgánom združenia 

- predkladá PPA projekty (ŽoNFP) doporučené a predbežne schválené MAS na čerpanie 
finančných prostriedkov z PRV a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA. 

- zvoláva a riadi zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH,  
- zvoláva a riadi zasadnutie Valného zhromaždenia, 

Vystupuje v mene Partnerstva MP-ČH navonok, podpisuje zmluvy, predkladá PPA Protokol 
o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 
MAS a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA. Spôsob voľby/ odvolania a 
vykonávané činnosti štatutárneho zástupcu Partnerstva MP-ČH sú stanovené v stanovách 
združenia 
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Kancelária Partnerstva PM-ČH / manažérsky tím: 
     Výkonný orgán zriadil svoju kanceláriu/ manažérsky tím na zabezpečenie spravovania 
verejných prostriedkov ako aj manažovania činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele 
Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný 
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na 
základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. 
Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť 
členmi len najvyššieho orgánu:  
Výkonný manažér - vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP (projektov) od konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektu, registruje ŽoNFP (projekty), poskytuje informácie 
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje zber informácií pre 
monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS.  
Ekonóm – účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými 
prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie. 
Administratívny pracovník – zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu 
činnosť MAS, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové materiály na 
zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.  
Poznámka: V súčasnosti Partnerstvo MP-ČH nemá obsadenú pozíciu administratívneho pracovníka. 
Administratívne činnosti zabezpečuje manažérka Partnerstva MP-ČH.  
 
Výberová komisia 
Členovia výberovej komisie vykonávajú svoju činnosť v zmysle Štatútu výberovej 
komisie, ktorý schvália na svojom prvom zasadnutí. 
Výberová komisia MAS: 

- hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať stratégia. 
- zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov (ŽoNFP), ktoré odporúča schváliť na 

financovanie z PRV výkonnému orgánu.  
     Výberová komisia Partnerstva MP-ČH/ MAS hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty), 
a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. 
neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu. Zloženie členov je 
vyvážené a reprezentatívne a  odráža podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora 
vrátane občianskeho a neziskového sú zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a 
zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého 
obdobia implementácie stratégie.  
     Spôsob voľby/ odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti sú 
stanovené v stanovách a v organizačnom poriadku združenia. Člen výberovej komisie MAS 
nemusí byť členom združenia. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny. Minimálny 
počet členov výberovej komisie MAS je 7 a maximálny počet hodnotiteľov je 13. 
Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu a okrem iných 
činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci hodnotenia a výberu projektov, ktoré sa 
budú implementovať prostredníctvom stratégie, pričom: 
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- schvaľuje návrh na vyradenie ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré 
nesplnili podmienky formálnej kontroly; 

- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre 
príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie 
neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v   
Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4; 

- posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené 
výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovila 
MAS   pre príslušné opatrenia osi 3; 

- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 
4; 

- posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia 
osi 3, ktoré sú definované v Usmernení kapitole 5.Opatrenie 4.1 Implementácia 
Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení 
osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si 
stanovila MAS v rámci implementácie stratégie; 

- posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné 
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, 
časti B c), d), h), i), k); 

- hodnotí splnenie  kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov - 
predkladateľov projektov pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;  

- vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektov;  

- zostavuje a predkladá návrh  ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. 
neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu. 

 
Monitorovací výbor  
     Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu 
realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii 
stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, 
vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a 
vyhodnotenie jednotlivých výziev. Spôsob voľby/ odvolania a činnosti monitorovacieho 
výboru sú stanovené v stanovách a v štatúte, ktorý schváli monitorovací výbor na 
svojom prvom zasadnutí. Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa 
zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia 
pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale 
nemusia byť členmi MAS.  
 

 Popíšte, spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva     
      (MAS) do orgánov, komisií, príp. pracovných skupín. 
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      Delegovanie jednotlivých zástupcov členov Partnerstva MP-ČH do orgánov, komisií príp. 
pracovných skupín: 
Valné zhromaždenie  - je tvorené všetkými členmi Partnerstva MP-ČH na základe podania 
písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku. Prihlášku schvaľuje na svojom 
zasadnutí RADA Partnerstva MP-ČH. 
Revízna komisia – členovia sú volení valným zhromaždením na dobu 4rokov. Kandidátku 
členov revíznej komisie navrhuje Rada Partnerstva MP-ČH. 
Rada Partnerstva MP-ČH – je volená Valným zhromaždením z pomedzi svojich členov na 
dobu 4 rokov. Kandidátku členov Rady Partnerstva MP-ČH navrhuje návrhová komisia VZ. 
Predseda Partnerstva MP-ČH – je volený Radou Partnerstva MP-ČH spomedzi jej členov 
na dobu 4 rokov. 
Výkonný manažér – je volený Radou Partnerstva MP-ČH na základe výberového konania. 
Výberové kritéria na funkciu manažéra sú definované v personálnej matici viď. príloha č. 8. 
Administratívny pracovník – bude volený Radou Partnerstva MP-ČH na základe 
výberového konania. Výberové kritéria na funkciu administratívneho pracovníka sú 
definované v personálnej matici viď. príloha č. 8. 
Ekonóm – účtovník – je volený Radou Partnerstva MP-ČH na základe výberového konania. 
Výberové kritéria na funkciu ekonóma - účtovníka sú definované v personálnej matici viď. 
príloha č. 8. 
Výberová komisia – vyberá ju Rada Partnerstva MP-ČH vždy v rámci každej výzvy na 
základe výberového konania. Výberové kritéria na členov jednotlivých výberových komisií 
budú špecifikované v zverejnených výberových podmienkach.  
Monitorovací výbor – zriaďuje Rada Partnerstva MP-ČH na základe výberového konania. 
Výberové kritéria na členov monitorovacieho výboru budú špecifikované v zverejnených 
výberových podmienkach. 
 

 Popíšte, spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS). 
 
      Propagácia činnosti Partnerstva MP-ČH sa realizuje jednak v rámci partnerstva, ako aj 
navonok. Vnútroorganizačná propagácia činnosti jednotlivých organizačných zložiek, resp. 
orgánov partnerstva funguje prevažne na základe e-mailovej komunikácie. Partnerstvo sa 
navonok propaguje najmä prostredníctvom  internetovej stránky 
www.muranskaplanina.com, ktorá plnohodnotne funguje už niekoľko rokov, ale aj rôznymi 
propagačnými materiálmi, pravidelnými infobulletinami, informačnými letákmi, 
informáciami na internetových stránkach svojich členov, na rôznych konferenciách, výstavách 
cestovného ruchu a podobne. 
 

 Uveďte, spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov  
      (poradenstvo a expertná pomoc) 

 
     Osveta a propagácia je zameraná najmä na potenciálnych konečných prijímateľov pomoci 
z Programu rozvoja vidieka, Os 4 – LEADER. Konzultácie  s konečnými prijímateľmi budú 
prebiehať elektronickou komunikáciou on-line, ako aj osobnými pohovormi, konzultáciami 
v sídle, resp. kancelárii partnerstva prostredníctvom výkonného manažéra a projektového 
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   5.2. Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

tímu zriadeného na účel poradenstva a expertnej pomoci konečným prijímateľom. 
Individuálne poradenstvo zabezpečí manažér. Skupinové poradenstvo bude zabezpečené 
formou seminárov, školení, informačných workshopov, tréningov a cvičení. Rovnako sa 
môžu využiť služby Národnej siete rozvoja vidieka ako aj externých expertov.  
 
 
 

 
    5.2.1. Ľudské zdroje 
 
    V súčasnosti aktívne pracuje v Partnerstve MP-ČH RADA zložená z 11 členov. Výberová 
komisia na schvaľovanie grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH“ v počte 
5 členov. Revízna komisia pracuje v trojčlennom zastúpení. 
     Funkciu manažérky zastáva Bc. Jana Čillíková na základe zmluvného vzťahu –  mandátnej 
zmluvy. 
     Funkciu účtovníčky zastáva Ing. Viera Krišková na základe zmluvného vzťahu –  
mandátnej zmluvy.  
   Príloha 8 – Personálna matrica 
 
 
      5.2.2 Materiálne zdroje  
 

 Uveďte, prevádzkové podmienky (budovy, kancelárie, dopravné prostriedky a pod), 
technické vybavenie (kancelárska a audiovizuálna technika), počítačové 
a programové vybavenie, ktoré má verejno-súkromné partnerstvo k dispozícii.  

 
     Sídlom Partnerstva MP-ČH ul. Daxnerova 12, Tisovec.  
Partnerstvo MP-ČH má vybavenú vlastnú kanceláriu v prenajatých priestoroch od spoločnosti 
Služby mesta Tisovec na adrese Francisciho 818, 980 61 Tisovec.  
     Materiálne podmienky a iné informácie o majetku a prevádzkových podmienkach 
kancelárie Partnerstva MP-ČH sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
Materiálne 

zabezpečenie 
činnosti 

Popis situácie 
Vlastnícky vzťah 

V-vlastné, P-prenajaté, 
zvýhodnené služby - ZS 

Kancelária 
Partnerstvo MP-ČH má v súčasnosti 
prenajatú kanceláriu v Tisovci.  
Nevlastní žiadny nehnuteľný majetok. 

P 

Vybavenie kancelárie 
Kancelársky nábytok – zostava  
kancelársky stôl, skriňa, kontajner  
stolička 3 ks 

V 
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Technické vybavenie 
Kancelária je vybavená vlastným 
notebookom, tlačiarňou, 
dataprojektorom.  

V 

Pripojenie na Internet V kancelárii Partnerstvo MP-ČH   je 
zabezpečené pripojenie na internet. V 

Softvér  Windows Vista, MS Office V 

 
 
      5.2.3 Finančné zdroje    
 

 Uveďte, iné finančné zdroje (okrem finančných prostriedkov opatrenia 4.3 Chod 
Miestnej akčnej skupiny), ktoré má verejno-súkromné partnerstvo (MAS) 
k dispozícií, alebo je schopné zabezpečiť pre potreby financovania prevádzky a 
administratívnej činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS).  

 
      V roku 2008 malo Partnerstvo MP-ČH vlastné zdroje – členské príspevky vo výške 
364.220,-Sk a získalo príspevok od BBSK na aktivity vo výške 290.000,-Sk. 
      V roku 2009 malo Partnerstvo MP-ČH vlastné zdroje – členské príspevky vo výške 
11.152,-€ a získalo  príspevok od BBSK na aktivity vo výške 4.820,-€. 
 
      Partnerstvo MP-ČH má k dispozícií na zabezpečenie financovania prevádzky a 
administratívnej činnosti nasledovné finančné zdroje: 

 členské príspevky – každý člen Partnerstva MP-ČH je povinný platiť členské 
príspevky na základe sadzobníku, ktorý schvaľuje najvyšší orgán združenia. 
Celková suma 48 000,€ predstavuje finančné zdroje členských príspevkov za 
obdobie 2010 – 2013  

 realizácia vlastných projektov/programov 
z regionálnych/štátnych/európskych dotačných zdrojov 

 konzultácie projektových zámerov mimo opatrení LEADER a ich 
spracovanie do žiadosti o dotáciu na základe sadzobníku schváleného Radou 
partnerstva 

 úverové zdroje – krajná možnosť získania finančných prostriedkov 
 verejné zdroje mimo opatrení LEADRA  - VZN BBSK č. 5/2007  
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     5.3 Príjem ŽoNFP (projektov) 
 

 
 

 Popíšte, postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie v súlade  
   s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 8. Hodnotenie a výber  
   projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie    
   stratégie.  

MAS informuje verejnosť o  možnostiach predkladania ŽoNFP (projektov) v rámci 
implementácie stratégie. Výzva na implementáciu stratégie bude zverejnená na viditeľnom 
a voľne prístupnom mieste a na internetovej stránke Partnerstva MP-ČH. MAS v rámci 
Výziev na implementáciu stratégie pre príslušné  opatrenia osi 3, ktoré sa budú 
implementovať prostredníctvom osi 4, uverejní nasledovné náležitosti: 

a) názov MAS, ktorá Výzvu na implementáciu stratégie vyhlasuje;  
b) dátum vyhlásenia a dátum uzavretia Výzvy na implementáciu stratégie; 
c) kontaktné údaje príslušnej MAS a spôsob komunikácie s ňou; 
d) ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernenie pre administráciu osi 4 

Leader a Príručku a/alebo Dodatky platné ku dňu zverejnenia časovo ohraničenej 
Výzvy na implementáciu stratégie; 

e) oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu; 
f) výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt,  
g) rozpočet (sumu finančných prostriedkov alokovanú pre príslušné opatrenie osi 3 

v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie); 
h) oprávnené činnosti a oprávnené výdavky; 
i) časová oprávnenosť realizácie projektu; 
j) oprávnenosť miesta realizácie projektu; 
k) kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, Prílohou 

č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované 
prostredníctvom osi 4 a spôsob ich preukázania; 

l) kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií 
rozvoja územia a spôsob ich preukázania; 

m) kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS a spôsob ich preukázania;  
n) kritéria na hodnotenie  ŽoNFP (projektov); 
o) povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, monitorovacie indikátory pre 

príslušné opatrenie osi 3 stanovené MAS; 
p) ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania  

ŽoNFP (projektov), a pod.).  
     Všetky uvedené náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie budú v súlade so 
schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, príp. Dodatkami k stratégií.  
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 Uveďte, spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania 
verejnosti. 

 
     MAS zverejní prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 20-tich pracovných dní odo dňa 
podpísania  zmluvy s PPA a zabezpečiť príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu do štyroch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu 
stratégie. Výzvy v rámci implementácie stratégie budú zverejnené minimálne jeden krát do 
roka s tým, že posledná výzva bude zverejnená v roku 2012. 
     Výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie budú zverejňované 
nasledovnými spôsobmi: 

1. zverejnenie na webovej stránke Partnerstva MP-ČH: www.muranskaplanina.com 
2. zverejnenie na internetových stránkach obcí na území MAS Partnerstva MP-ČH 
3. zverejnenie na úradných tabuliach obcí na území MAS Partnerstva MP-ČH 
4. zverejnenie v miestnych novinách vydávaných obcami na území MAS Partnerstva MP-

ČH (v závislosti od redakčných uzávierok novín)  
5. zverejnením v regionálnej tlači (napr. týždenník Horehronie) 
6. rozosielanie výzvy e-mailom členom Partnerstva MP-ČH 

     Počas prevádzkových hodín kancelárie MAS Partnerstva MP-ČH bude mať možnosť 
získať verejnosť aktuálne informácie týkajúce sa výziev na implementáciu stratégie a iné  
relevantné informácie. 
 

 Popíšte, administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov v súlade   
   s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitolou 8. Hodnotenie a výber  
   projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie  
   stratégie. 

 
     Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne 
uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje príslušná MAS.  
     ŽoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať 
prostredníctvom osi 4 sa predkladajú na príslušnú MAS podľa realizácie projektu, a to 
osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke 
www.land.gov.sk  alebo www.apa.sk 
spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP.  
     Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ – 
predkladateľ projektu:  

 Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 
3 implementované prostredníctvom osi 4 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 osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom 
konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti. 
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 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 osi 3 v tlačenej a zároveň 
v elektronickej forme (vo formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika 
priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 sú uvedené 
pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel. 
 

     Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež 
predložiť:  
a) v prípade stavebných investícií 

1) právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov 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),  

2) ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov 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 
(napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácií. 
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 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 podľa Usmernenia, kapitoly 14. 
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní 
tovarov, stavebných prác a služieb :  

- 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 
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v zmysle zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa 
Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov 
(oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, 
pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 EUR vrátane;  

- 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 – 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.  

Upozornenie 
 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. Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia  osi 3 
implementované prostredníctvom osi 4 bude predložená v šnurovacích spisových 
doskách P A4.  

 Konečný prijímatelia – predkladatelia projektu môžu realizovať projekt aj pred 
uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené 
výdavky v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 môžu 
vzniknúť od udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny s výnimkou opatrenia 3.1 
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Diverzifikácia poľnohospodárskych činností, kde sú výdavky oprávnené najskôr dňom 
predloženia ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS a súboru opatrení 3.4 Obnova a rozvoj 
obcí, občianskej vybavenosti a služieb, kde sú oprávnené výdavky na obstarávanie podľa 
zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej 
v rámci stavebného konania oprávnené od 1.1.2007. V prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nedôjde, riziko znáša konečný 
prijímateľ- predkladateľ projektu.  

 
     ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v jednom  vyhotovení. MAS 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. 
     Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP (projektu) bude predmetom formálnej 
kontroly ŽoNFP (projektu). Formálnu kontrolu ŽoNFP (projektu) vykonáva manažér 
MAS,(vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Formálna kontrola projektu  ). Pri formálnej 
kontrole manažér MAS vykonáva aj kontrolu formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, 
úradne osvedčená fotokópia, resp. elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŽoNFP).  
     V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt) neobsahuje 
formálne náležitosti, bude konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu zaslaná výzva 
na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou (pri osobnom prevzatí  výzvy na doplnenie 
ŽoNFP (projektu) musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom 
projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
povinný ju používať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu), ktorý sa 
zakladá k ŽoNFP (projektu)). V rámci výzvy na doplnenie môžu byť koneční prijímatelia – 
predkladatelia projektu požiadaní o doplnenie formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, 
úradne osvedčená fotokópia, a pod.), podpisov a pod. Ak konečný prijímateľ – predkladateľ 
projektu nedoplní náležitosti ŽoNFP (projektu) do termínu stanoveného vo Výzve 
na doplnenie ŽoNFP (projektu), ŽoNFP (projekt) bude považovaná za nekompletnú a bude 
z ďalšieho spracovania vyradená. 
  
     Manažér MAS predloží zaregistrované ŽoNFP (projekty), ktoré nesplnili podmienky 
formálnej kontroly formou Návrhu na vyradenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia 
podmienok formálnej kontroly na schválenie Výberovej komisii MAS. Na základe tohto 
schválenia budú koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili 
podmienky formálnej kontroly a ani v  termíne určenom na doplnenie ŽoNFP 
(projektu), neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia vylúčení. Návrh na 
vyradenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej kontroly pre príslušné 
opatrenie osi 3 sa zakladá k ŽoNFP (projektu). 
 
 
 



 Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
  

 42

       5.4 Výber ŽoNFP (projektov)  

 
 

 
 

 Postupy na výber ŽoNFP (projektov)konečných prijímateľov – predkladateľov  
      projektov (vrátane  kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov), spôsob hlasovania pri  
      rovnakom počte bodov) pre príslušné opatrenia osi 3 PRV, ktoré sa budú  
      implementovať prostredníctvom osi 4 Leader.  

 
     Výberová komisia MAS Partnerstva MP-ČH vykoná administratívnu kontrolu prijatých 
a zaregistrovaných ŽoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s: 
- Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) 

Výberová komisia MAS Partnerstva MP-ČH  vyplní v ŽoNFP tabuľku – Administratívna 
kontrola a hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 1. Administratívna kontrola ŽoNFP 
(projektu).  

- vykoná kontrolu  oprávnených výdavkov projektu, tabuľka  č.14a) – 14ch), príp. 23a) – 
23ch) v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva 
v zmysle splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov, splnenia min. a max. výšky 
oprávnených výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. 
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 
4 Leader, časť B. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c). 

- vykoná kontrolu splnenia 30% - tného podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti na 
celkových tržbách za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie,  tabuľka  č.7, bod 4. 
30% - tný podiel ročných tržieb z poľnohospodárskej činnosti vrátane dotácií a to v rámci 
príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel, pri opatrení 3.1 Diverzifikácia 
smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, implementované prostredníctvom osi 4 
a opatrení 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A, 
implementované prostredníctvom osi 4. Kontrola sa vykonáva v zmysle oprávnenosti 
konečného prijímateľa – predkladateľa projektu.  

- vykoná kontrolu  intenzity pomoci , tabuľka  č.15 v rámci príloh – tabuľková časť 
projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia min. a max. výšky 
oprávnených výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. 
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 
4 Leader, časť B. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c). a splnenia 
podmienok financovania z  vlastných zdrojov v rámci intenzity pomoci. 

     V prípade opatrení osi 3, kde sa vyžaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti, 
je MAS Partnerstva MP-ČH povinná pozastaviť vykonanie administratívnej kontroly do doby 
pokiaľ všetci koneční prijímatelia - predkladatelia projektov nepredložia riadnu účtovnú 
závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov a to 
v súlade s touto kapitolou, bodom 4. časti Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný 
predložiť konečný prijímateľ – predkladateľ projektu. 
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      V prípade, ak ŽoNFP (projekt) nebude spĺňať jedno z minimálnych kritérií spôsobilosti 
pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít 
a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti 
uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií 
rozvoja územia a/alebo kritéria spôsobilosti, stanovené MAS Partnerstva MP-ČH pre 
jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie, výberová komisia MAS 
Partnerstva MP-ČH vypracuje Návrh na vyradenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia 
kritérií spôsobilosti pre príslušné opatrenie, ktoré sa zakladá k ŽoNFP (projektu).  
     Výberová komisia MAS Partnerstva MP-ČH vykoná hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré 
splnili všetky požadované podmienky uvedené vzššie a to v súlade s kritériami na hodnotenie 
ŽoNFP (projektov) definovanými v Integrovanej stratégií rozvoja územia a vo Výzve na 
implementáciu stratégie a zároveň vyplní v ŽoNFP tabuľku – administratívna kontrola a 
hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 2. Hodnotenie ŽoNFP (projektu). 
Výberová komisia MAS Partnerstva MP-ČH zoradí ŽoNFP (projekty) podľa výsledkov 
vyhodnotenia ŽoNFP (projektov) a predloží návrh ŽoNFP (projektov), ktoré 
schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča, na financovanie z PRV výkonnému 
orgánu na schválenie. Po ukončení procesu hodnotenia ŽoNFP (projektov) predloží MAS 
Partnerstva MP-ČH na PPA, Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) (Usmernenie, Príloha č. 3 
Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 
2007-2013  (projektov)MAS) spolu s povinnými prílohami k Protokolu o výbere ŽoNFP 
(projektov).Vyššie uvedené dokumenty MAS Partnerstva MP-ČH predloží na Ústredie PPA, 
Sekciu projektových podpôr, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a to doporučene poštou do 
30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci 
Výzvy na implementáciu stratégie. V prípade, ak MAS Partnerstva MP-ČH nepredloží 
niektorú z povinných príloh k Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na PPA, proces 
administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vykonávanej PPA sa pozastavuje do času 
predloženia dokumentov MAS Partnerstva MP-ČH a to na základe výzvy na doplnenie od 
PPA. 
     Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS Partnerstva MP-ČH musí byť podpísaný 
predsedom výberovej komisie MAS Partnerstva MP-ČH, štatutárom MAS Partnerstva MP-
ČH a zástupcom výkonného orgánu.  
     PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) si vyhradzuje právo dodatočného 
vyžiadania ďalších informácií (objasnenia nezrovnalostí) od konečného prijímateľa – 
predkladateľa projektu v závislosti od charakteru ŽoNFP (projektu). PPA pri administratívnej 
kontrole ŽoNFP (projektov) nesmie meniť hodnotenie ŽoNFP (projektu) v súlade s kritériami 
na hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré si stanovila MAS Partnerstva MP-ČH (výberové 
kritéria a bodovacie kritéria). 
     PPA nesmie žiadať od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v prípade  
objasnenia nezrovnalostí nasledovné informácie a podkladové materiály:  
–  dodatočné predkladanie povinných a nepovinných príloh, ktoré boli predmetom kritérií na  
     hodnotenie ŽoNFP(projektu) (s výnimkou opravy formálnych chýb); 
–   opravu/úpravu obsahu povinných príloh a ŽoNFP (projektu), ktoré boli predmetom kritérií  
     na hodnotenie ŽoNFP (projektu) (s výnimkou opravy formálnych chýb). 



 Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
  

 44

PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na PPA 
(vrátane výzvy na doplnenie) vykoná administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) 
prijatých na PPA, ktorá pozostáva z kontroly:  

a. Aktualizácie opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4  
v zmysle Usmernenia, kapitoly 12. Vykonávanie zmien, bod 12.1. Zmeny 
vykonávané MAS Partnerstva MP-ČH, časť 1. Zmeny bez predchádzajúceho súhlasu 
PPA (kontrola súladu ustanovení v Dodatku k Integrovanej stratégií rozvoja územia 
s PRV alebo Usmernením, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré 
sú implementované prostredníctvom osi 4   platných v čase zverejnenia Výzvy na 
implementáciu stratégie). Kontrola sa vykonáva lev v prípade, ak MAS Partnerstva 
MP-ČH vykonala túto aktualizáciu v súlade s podmienkami kapitoly 
12.Vykonávanie zmien. 

b. ŽoNFP (projektov), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS Partnerstva 
MP-ČH v zmysle oprávneného vylúčenia ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia. 

c. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS Partnerstva MP-ČH neschválila/neodporúča na 
financovanie z PRV (nesplnenie podmienok administratívnej kontroly a/alebo 
nesplnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3,  
stanovené MAS Partnerstva MP-ČH) v zmysle oprávneného neschválenia ŽoNFP 
(projektov) na financovanie z PRV. 

d. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS Partnerstva MP-ČH schválila/odporúča na 
financovanie z PRV. 

 
     Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov) podľa bodu 17. písm. b) až d) tejto kapitoly 
sa vykonáva  zmysle kontroly:   

- oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené vo Výzve na implementáciu 
stratégie, v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú 
implementované prostredníctvom os i 4  

- splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS Partnerstva 
MP-ČH stanovila pre príslušné opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami 
definovanými pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu stratégie 
a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4. Kontroluje, či činnosti nespadajú do 
kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v 
Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4; 

- splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, 
min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre  
príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu stratégie a  Usmernení, 
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované 
prostredníctvom osi 4 a splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 
projekt, ktoré si stanovila MAS Partnerstva MP-ČH; 
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- splnenia všetkých kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné opatrenia osi 3 
vo Výzve na implementáciu stratégie  v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom 
osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS Partnerstva MP-ČH pre  
príslušné opatrenia osi 3;  

- splnenia podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky 
poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti 
B c), d), h), i), k);   

- splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre  príslušné opatrenia osi 3, 
ktoré si stanovila MAS Partnerstva MP-ČH v súlade s bodom 15. tejto kapitoly;  

- súlad Výzvy na implementáciu stratégie a postupov pre výber projektov pre 
príslušne opatrenie osi 3 so schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia; 

- splnenie podmienky zloženie členov Výberovej komisie MAS Partnerstva MP-ČH 
a výkonného orgánu MAS Partnerstva MP-ČH, ktorá musí odrážať podmienky 
 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 
1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového 
musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia 
verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého 
obdobia implementácie stratégie. PPA  po ukončení administratívnej kontroly 
ŽoNFP (projektov) vydá do 7 pracovných dní konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu:  

a) Rozhodnutie o schválení o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu) a predloží návrh zmluvy 
do 15-tich pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (projektu). 

b) Rozhodnutie o neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu), ktorí nesplnili podmienky formálnej 
kontroly MAS Partnerstva MP-ČH a/alebo administratívnej kontroly MAS 
Partnerstva MP-ČH a/alebo kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov). 

c) Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu) z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov pre dané opatrenie na realizáciu projektu. 

     PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú MAS 
do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA a to nasledovne: 
–   Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (projektu): koneční prijímatelia – predkladatelia projektu  
     s ktorými bude uzatvorená Zmluva; 
– Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu): koneční prijímatelia – predkladatelia  
     projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS a/alebo administratívnej  
     kontroly MAS a/alebo kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov). 
 
Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je MAS Partnerstva MP-ČH 
povinná  postupovať podľa Usmernenia, kapitoly 8. Hodnotenie a výber projektov konečného 
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prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, body  2 – 21.V prípade, 
ak PPA v rámci administratívnej kontroly zistí pochybenie pri aktualizácií opatrení osi 3, 
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo pri formálnej a/alebo administratívnej 
kontrole a/alebo hodnotení ŽoNFP (projektov) MAS Partnerstva MP-ČH, vyzve príslušnú 
MAS Partnerstva MP-ČH k náprave – proces výberu a hodnotenia ŽoNFP (projektov) sa 
uskutoční znova. PPA prijaté a hodnotené ŽoNFP (projekty) vráti príslušnej MAS Partnerstva 
MP-ČH na prehodnotenie. Proces administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vykonávanej 
PPA sa pozastavuje do času predloženia prehodnotených ŽoNFP (projektov) a dokumentov. 
MAS Partnerstva MP-ČH je povinná v rámci procesu prehodnotenia použiť príslušné tabuľky 
v rámci ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 s označením „Prehodnotenie ŽoNFP 
(projektu)“. 
     Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže podať žiadosť o preskúmanie 
Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (projektu) v zmysle § 37 zákona 528/2008 Z. z. a to do 15 
dní od jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (projektu)  
sa podáva na Pôdohospodársku platobnú agentúru, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, ktorá 
musí byť doručená preukázateľným spôsobom.  
 
     PPA je povinná informovať MAS Partnerstva MP-ČH okrem uzavretia zmluvy 
s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, aj o výške vyplatených 
finančných prostriedkov, o zmenách a dodatkoch k zmluve s konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu, o vykonaní kontroly na mieste, prípadne zástupcu MAS 
Partnerstva MP-ČH na takúto kontrolu prizvať. 
 
VYRADENIE ŽONFP (PROJEKTU) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – 
PREDKLADATEĽA PROJEKTU V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE: 
A. Návrh na vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu 

predkladá MAS Partnerstva MP-ČH z nasledovných dôvodov: 
a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom 

– predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader; 

b) ŽoNFP (projekt) je nekompletná (žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená na 
základe výzvy na doplnenie MAS Partnerstva MP-ČH ); 

c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS Partnerstva MP-ČH pre 
príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader; 

d) ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 
uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v 
Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja 
územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS Partnerstva MP-ČH pre 
jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; 

e) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS 
Partnerstva MP-ČH vo Výzve na implementáciu stratégie; 
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f) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý je povinný obstarávať v  zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nepostupoval pri obstarávaní tovarov, stavebných 
prác a služieb podľa citovaného zákona;  

g) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, 
stavebných prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie 
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác a služieb;  

h) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader;  

i) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný 
prijímateľ – predkladateľ projektu uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné 
informácie); 

j) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné  
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader a to v rámci Výzvy na 
implementáciu stratégie. 

B.  ŽoNFP (projekt) bude vyradená v rámci administratívnej kontroly, ktorú vykonáva PPA 
z nasledovných dôvodov:  

a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom 
– predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader; 

b) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS Partnerstva MP-ČH pre 
príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader; 

c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 
uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 
implementované prostredníctvom osi 4a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v 
Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja 
územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS Partnerstva MP-ČH pre 
jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie; 

d) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader;  

e) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS 
Partnerstva MP-ČH  vo Výzve na implementáciu stratégie; 

f) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné 
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 a to v rámci Výzvy na 
implementáciu stratégie; 

g) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu neakceptuje návrh predloženej zmluvy 
alebo nedodrží termín podpísania a zaslania zmluvy na PPA; 

h) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý je povinný obstarávať v  zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nepostupoval pri obstarávaní tovarov, stavebných 
prác a služieb podľa citovaného zákona;  
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i) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, 
stavebných prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie 
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác a služieb;  

j) úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o vyradení nedoručuje, iba sa 
založí do spisu projektu); 

k) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný 
prijímateľ uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie). 

 
UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU S KONEČNÝM PRIJÍMATEĽOM – PREDKLADATEĽOM PROJEKTU:   
     Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa počas realizácie projektu sa riadi 
príslušnými podmienkami poskytnutia NFP, ktoré sú rozpracované v Usmernení, Príručke 
a/alebo Dodatkoch a príslušnými časťami Systému finančného riadenia EPFRV. Pred 
podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neexistuje právny nárok 
na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Pri žiadostiach o vypracovanie dodatkov 
k zmluvám a pri administratívnom styku s PPA je konečný prijímateľ povinný uvádzať 
nasledovné údaje: 

 názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu; 
 názov ŽoNFP (projektu); 
 registračné číslo ŽoNFP (kód projektu); 
 číslo opatrenia;  
 číslo Zmluvy; 
 odôvodnenie požiadavky podložené písomnými dokladmi. 

     PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť  
hodnotenie projektu výberovou komisiou MAS Partnerstva MP-ČH.  
     Prevod záväzku upravuje § 531 Občianskeho zákonníka. Prevod záväzkov je možný po 
predchádzajúcom písomnom súhlase PPA. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je 
povinný predložiť písomnú žiadosť o prevod záväzku spolu s odôvodnením a relevantnými 
prílohami na Ústredie PPA.   
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OPATRENIE PRV:  3.1 DIVERZIFIKÁCIA SMEROM K NEPOĽNOHOSPODÁR-
SKYM ČINNOSTIAM 
 
 
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU 

PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV  
 

 Opatrenie ISRÚ 1.1.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam  

KVALITATÍVNE KRITÉRIA NA HODNOTENIE PROJEKTOV 
P. Č. KRITÉRIUM                                                                                                                                                       BODY 
1. Projekt rieši doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru.                    30 

2. Projekt rieši okrem doplnkovej výroby aj odbyt výrobkov 
nepoľnohospodárskeho charakteru.                                                                                       30 

3. Súčasťou projektu je i riešenie internetizácie podporenej aktivity.                                       20 

4. Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie, stravovacie a relaxačné 
služby je aj poskytovanie doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu.                        20 

Spolu                                                                                                                                                      100 
BODOVACIE KRITÉRIA  
P. Č.  KRITÉRIUM  BODY 

1. Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV SR 2007 – 2013 schválená 
v danom opatrení žiadna ŽoNFP 20 

2. Projekt je zameraný na plnenie prioritných cieľov PRV a MP SR  30 

3. 

Projekt sa realizuje v okrese kde je nezamestnanosť 
– nad 5 % – do 6 % vrátane  
– nad 6 %  – do 7 % vrátane 
– nad 7 % – do 8 % vrátane 
– nad 8 % – do 9 % vrátane  
– nad 9 % – do 10 % vrátane 
– nad 10 % – do 11 % vrátane 
– nad 11 % – do 12 % vrátane 
– nad 12 % – do 13 % vrátane 
– nad 13 % – do 14 % vrátane 
– nad 14 % – 15 % vrátane  
– nad 15 %  – 20 % vrátane 

nad 20 %   

 
                             8 
                           10 
                           12 
                           14 

16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

4. Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2: 
do 50   
nad 50 – do 100  
nad 100 – do 150 

 
20 
15 
10 

Spolu maximálne 100 
p.č. KRITÉRIUM PARTNERSTVA MP-ČH BODY 
1.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 10 
1.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
1.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   5 

1.4 Žiadateľ je poľnohospodár mladší ako 30 rokov 5 
1.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 

Spolu maximálne 35 

POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV  

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov 
budú tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou s prihliadnutím 
najmä na: 
–  aktívna účasť na rozvoji územia 

 –   trvalá udržateľnosť projektu 
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OPATRENIE PRV:   3.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO 
CESTOVNÉHO RUCHU 
 
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU 

PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV  
 

Opatrenie ISRÚ 1.1.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu -A 
Opatrenie ISRÚ 1.1.4. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu -B 
VÝBEROVÉ KRITÉRIA NA HODNOTENIE PROJEKTOV 
P. Č. KRITÉRIUM                                                                                                                                         HODNOTENIE 
B.1. Projekt má celistvý dopad na územie                                                             áno/nie 
B 2. Nadnárodný dopad projektu                                                                                        áno/nie 
BODOVACIE KRITÉRIA  
P. Č.  KRITÉRIUM  BODY 

1. Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV SR 2007 – 2013 schválená 
v danom opatrení žiadna ŽoNFP 

10 
 

2. 

Projekt sa realizuje v okrese kde je nezamestnanosť: 
– nad 5 % – do 6 % vrátane  
– nad 6 %  – do 7 % vrátane 
– nad 7 % – do 8 % vrátane 
– nad 8 % – do 9 % vrátane  
– nad 9 % – do 10 % vrátane 
– nad 10 % – do 11 % vrátane 
– nad 11 % – do 12 % vrátane 
– nad 12 % – do 13 % vrátane 
– nad 13 % – do 14 % vrátane 
– nad 14 % – 15 % vrátane  
– nad 15 %  – 20 % vrátane 

nad 20 %   

 
 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

3.  Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je i poskytovanie 
ďalších relaxačných služieb (napr. gril, bazén, sauna) ak na uvedené činnosti 
žiadateľ plánuje minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu a/alebo je projekt zameraný na plnenie prioritných cieľov PRV a MP 
SR 

20 

4. Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2: 
do 50   
nad 50 – do 100  
nad 100 – do 150 

 
20 
15 
10 

5. Žiadateľ má v rodinnom dome ležiacom na parcele, kde sa realizuje projekt 
trvalé bydlisko:  
– nad 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
– nad 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 

 
10 
20 

Spolu maximálne 100 
p.č. KRITÉRIUM PARTNERSTVA MP-ČH BODY 
2.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 10 
2.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
2.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie projektu   5 
2.4 Žiadateľ je občan mladší ako 30 rokov 5 
2.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 

Spolu maximálne 35 
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POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV  

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov 
budú tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou 
s prihliadnutím najmä na: 
–  aktívna účasť na rozvoji územia 

 –   trvalá udržateľnosť projektu 

 
 
OPATRENIE PRV:  3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE 

 
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU 

PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV  
 

Opatrenie ISRÚ 2.1.1. Vzdelávanie a informovanie 
VÝBEROVÉ KRITÉRIA NA HODNOTENIE PROJEKTOV 
P. Č. KRITÉRIUM                                                                                                                                    HODNOTENIE                     
3.4 Prispieva projekt k rozvoju vedomostí, schopností, zručností                                áno / nie 
3.5 Prispieva projekt k propagácii územia                                                                    áno / nie 
 
BODOVACIE KRITÉRIA  
P. Č.  KRITÉRIUM PARTNERSTVA MP-ČH BODY 
3.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 

 10 

3.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
3.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   5 

3.4 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 10 
Spolu maximálne 35 

POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV  

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov 
budú tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou 
s prihliadnutím najmä na: 
–  aktívna účasť na rozvoji územia 

 –   trvalá udržateľnosť projektu 

 
 
OPATRENIE PRV:  3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO 

 
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU 

PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV  
 

Opatrenie ISRÚ 3.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
BODOVACIE KRITÉRIA  
P. Č.  KRITÉRIUM PARTNERSTVA MP-ČH BODY 
4.1.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 15 
4.1.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
4.1.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu 10 

Spolu maximálne 35 
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POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV  

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov 
budú tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou 
s prihliadnutím najmä na: 
–  aktívna účasť na rozvoji územia 

 
OPATRENIE PRV:  3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ 
 
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU 

PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV  
 

Opatrenie ISRÚ 3.1.5. Obnova a rozvoj obcí 
BODOVACIE KRITÉRIA  
P. Č.  KRITÉRIUM PARTNERSTVA MP-ČH BODY 
4.2.1 Aktívna účasť na rozvoji územia 15 
4.2.2 Projekt prispieva k zachovaniu kultúrnych a prírodných osobitostí územia 10 
4.2.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu 10 

Spolu maximálne 35 

POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV  

V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového 
hodnotenia, súladu s cieľmi PRV alebo pri rovnosti bodov 
budú tieto vyhodnotené hodnotiacou komisiou 
s prihliadnutím najmä na: 
–  aktívna účasť na rozvoji územia 

 –   trvalá udržateľnosť projektu 

 
 Popíšte, spôsob zostavenia výberovej komisie MAS a dôvody výberu jej členov 

 
      Výberovú komisie MAS zriaďuje a jej členov vyberá Rada Partnerstva MP-ČH. Zloženie 
členov  výberovej komisie bude vyvážené a reprezentatívne a bude odrážať podmienky 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – 
zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového budú zastúpení s min.  
50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých 
rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie.  
Spôsob voľby/ odvolania, výber členov výberovej komisie MAS Partnerstva MP-ČH              
a vykonávané činnosti sú stanovené  v organizačnom poriadku Partnerstva MP-ČH a štatúte. 
Člen výberovej komisie MAS Partnerstva MP-ČH nemusí byť členom združenia. Počet 
členov výberovej komisie MAS Partnerstva MP-ČH je nepárny. Minimálny počet členov 
výberovej komisie MAS Partnerstva MP-ČH je 7 a maximálny počet členov je 13. 
      Výberovú komisiu menuje RADA Partnerstva MP-ČH. Partnerstvo MP-ČH  vyhlási 
výberové konanie, ktoré bude zverejnené po dobu 14 dní na verejne dostupných miestach 
(v priestoroch  kancelárie, prostredníctvom webových stránok partnerstva a obcí) v miestnej 
tlači. RADA vyberie členov výberovej komisie na základe splnenia kritérií.   
Jednotliví členovia výberovej komisie musia spĺňať nasledovné kritéria:  

a) všeobecné kritériá – bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony,  
b) odbornú spôsobilosť – odborná spôsobilosť je daná potvrdením o úspešnom ukončení 

odborného školenia, preukázaním príslušného vzdelania alebo praxou v tejto oblasti, 
c) nesmú byť v konflikte záujmov 
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      5.5. Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

d) znalosť územia Partnerstva MP-ČH.   
     Požadované osobnostné kritéria jednotlivých členov výberovej komisie zaručia správnosť 
a odbornosť hodnotenia projektov.   
 

 Popíšte, spôsoby eliminácie konfliktu záujmu 
 
         Partnerstvo MP-ČH už pri výbere potencionálnych členov Výberovej komisie bude 
postupovať v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie 
(ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového 
musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného 
sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie 
stratégie a v zmysle interných smerníc Partnerstva MP-ČH. 
     Člen výberovej komisie MAS Partnerstva MP-ČH nebude a nesmie hodnotiť ŽoNFP 
(projekt) ak: 
– je predkladateľom projektu (konečným prijímateľom v rámci implementácie stratégie) 
– resp. je štatutárnym zástupcom,  
– zamestnancom,  
– členom riadiacich orgánov a pod.  
(v organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako 
konzultant, poradca alebo expert ).  

     V prípade zistenia takejto skutočnosti, bude  člen výberovej komisie MAS nahradený 
iným členom. 
     Pre účely hodnotenia a výberu ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa 
projektu v rámci každej výzvy, MAS Partnerstva MP-ČH menuje vždy novú Výberovú 
komisiu MAS Partnerstva MP-ČH, ktorá sa môže skladať z rovnakých členov.  
     Revízna komisia Partnerstva MP-ČH bude pravidelne kontrolovať zloženie a činnosť 
Výberovej komisie Partnerstva MP-ČH , a tak zabezpečí predchádzanie konfliktu záujmov. 
 
 

 
 

 Popíšte, zabezpečenie kontroly činnosti zamestnancov, orgánov a účtovníctva 
Partnerstva MP-ČH  

 
      Kontrolu činnosti zamestnancov, orgánov a účtovníctva Partnerstva MP-ČH zabezpečuje 
Revízna komisia v zmysle Organizačného poriadku Partnerstva MP-ČH. Do kompetencií 
a povinností Revíznej komisie Partnerstva MP-ČH patrí najmä: 

a) preverovať ročnú účtovnú uzávierku a prijímať k nej stanovisko, 
b) je odvolacím orgánom v prípade sporov medzi členom (členmi) a Radou Partnerstva 

MP-ČH, 
c) predkladať Valnému zhromaždeniu výročnú správu o kontrole plnenia uznesení VZ 

a cieľov Partnerstva MP-ČH, 
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d) priebežne kontrolovať : 
1.  vedenie účtovníctva a narábanie s majetkom Partnerstva MP-ČH, 
2.  plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Rady Partnerstva MP-ČH, 
3.  orgány, funkcionárov a členov, či ich činnosť je v súlade so stanovami Partnerstva 

MP-ČH, uzneseniami riadiacich a výkonných orgánov, ako i so všeobecne 
platnými právnymi prepismi, 

4.  činnosť kancelárie Partnerstva MP-ČH a jej výkonných zložiek, 
e) upozorňovať orgány Partnerstva MP-ČH na prípadné nedostatky a navrhovať 

opatrenia na ich odstránenie. 
Na podnet Revíznej komisie, členov partnerstva alebo členov Rady, Rada kontroluje činnosť 
zamestnancov a chod kancelárie Partnerstva MP-ČH. Právo kontroly má taktiež PPA. 
 

 Popíšte, postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov –  
   predkladateľov projektov 

 
     Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu 
realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii 
stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, 
vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a 
vyhodnotenie jednotlivých výziev. Spôsob voľby/ odvolania a činnosti monitorovacieho 
výboru budú stanovené v interných smerniciach Partnerstva MP-ČH. Predseda 
monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom 
poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné 
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS. 
 
 
 

 Uveďte, spôsoby zverejňovania výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia      
   a vyhodnocovanie 

 
      Zverejňovanie výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia a vyhodnocovanie bude 
zabezpečovať Partnerstvo  MP-ČH nasledovnými spôsobmi:   
          a)  zverejnenie na webovej stránke partnerstva: www.muranskaplanina.com 

    b) zverejnenie na internetových stránkach obcí na území MAS Partnerstva  MP-ČH 
    c) zverejnenie na úradných tabuliach obcí na území MAS Partnerstva  MP-ČH 
    d) zverejnenie v miestnych novinách vydávaných obcami na území MAS Partnerstva   
       MP-ČH (v závislosti od  redakčných uzávierok novín) 
    e) zverejnením v regionálnej tlači (napr. týždenník Horehronie) 
    f) zverejnenie v informačných letákoch a pravidelnom spravodaji partnerstva. 

 
 
 
 
 



 Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 
  

 55

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

 

     
 Popíšte, či dochádza a akým spôsobom k zapojeniu žien, mladých ľudí do 30 rokov 

a poľnohospodárov a marginalizovaných skupín do Integrovanej stratégie rozvoja 
územia, napr. ich zapojenie medzi členov, do orgánov verejno-súkromného 
partnerstva (MAS).  

 
      Rovnosť príležitostí bola zabezpečená zastúpením žien, mladých ľudí do 30 rokov 
a poľnohospodárov a marginalizovaných skupín už v počiatkoch aktivizácie obyvateľov 
územia Partnerstva MP-ČH pri realizácii projektu technickej pomoci SAPARD a pretrvávala 
až do finalizácie tvorby Integrovanej stratégie Partnerstva MP-ČH (viď. prezenčné listiny). Je 
dodržaná zastúpením vo výkonných orgánoch Partnerstva MP-ČH. Najvyššou 
reprezentatívnou zástupkyňou Partnerstva MP-ČH je žena – predsedníčka RADY. 
V najvyššom riadiacom orgáne Partnerstva MP-ČH majú ženy šesťčlenné zastúpenie. 
V päťčlennej pracovnej skupine pre prípravu Integrovanej stratégie Partnerstva MP-ČH bolo 
trojčlenné zastúpenie žien. Externí aktivisti, členovia Partnerstva MP-ČH, ktorí zabezpečovali 
zber údajov k príprave stratégie mali dvojčlenné zastúpenie žien a dvojčlenné zastúpenie 
mužov, z ktorých jeden má vek do 30 rokov.  Spoluprácu s mladými ľuďmi vidíme aj 
v členovi partnerstva – Strednej odbornej škole v Tisovci, ktorá vzdeláva mladých ľudí 
v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu. Trojčlenná revízna komisia je 
zastúpená dvomi ženami.   
 

 Popíšte, či a akým spôsobom sú uvedené skupiny zvýhodnené v rámci kritérií na 
hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov. 

 
     Partnerstvo MP-ČH rozšírilo povinné  hodnotiace kritériá pre všetky opatrenia Osi 4 
prístupu Leader o kritérium, ktoré zabezpečí rovnosť príležitostí pre všetkých obyvateľov 
územia. Znenie kritéria je nasledovné: Miera zapojenia znevýhodnených skupín 
obyvateľstva do realizácie projektu. 
 
Opatrenie 1.1.1: 

Číslo 
kritéria Kritérium Body za splnenie 

kritéria 
1.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   5 

1.4 Žiadateľ je poľnohospodár mladší ako 30 rokov 5 
1.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 

 
Opatrenie 1.1.2. 

Číslo 
kritéria Kritérium Body za splnenie 

kritéria 
2.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   5 
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2.4 Žiadateľ je občan mladší ako 30 rokov 5 
2.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 

 
Opatrenie 1.1.4. 

Číslo 
kritéria Kritérium Body za splnenie 

kritéria 
2.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   5 

2.4 Žiadateľ je občan mladší ako 30 rokov 5 
2.5 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 5 

 
Opatrenie 2.1.1. 

Číslo 
kritéria Kritérium Body za splnenie 

kritéria 
3.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   5 

3.4 Podiel žien zapojených do aktivít projektu je minimálne 45% 10 
 
Opatrenie 3.1.1. 

Číslo 
kritéria Kritérium Body za splnenie 

kritéria 
4.1.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   10 

 
Opatrenie 3.1.5. 

Číslo 
kritéria Kritérium Body za splnenie 

kritéria 
4.2.3 Miera zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do realizácie 

projektu   10 
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KAPITOLA 6: Súlad integrovanej stratégie rozvoja územia s  
ostatnými relevantnými strategickými dokumentmi 

európskeho, národného, regionálneho a miestneho  významu 

 
 
 
 

 
 

 
 Uveďte, prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s nasledovnými 

prioritami EÚ: 
 
     Integrovaná stratégia je zameraná na komplexný trvalo-udržateľný rozvoj vidieckeho 
územia a ako taká sleduje aj rozvoj horizontálnych politík. Stratégia v niektorých opatreniach 
priamo podporuje čiastkové riešenia horizontálnych priorít. 
 
Marginalizované rómske komunity  
     Vzhľadom na to, že značnú časť obyvateľstva územia tvorí Rómska menšina bude táto 
priorita pozorne sledovaná. Priamo sa tejto problematiky dotýkajú Špecifický cieľ 2.1. 
a najmä 2.2. V ostatných cieľoch sa prioritne bude v procese implementácie venovať 
problematike rómskych komunít v oblasti kvality životy, bývania, vzdelania a hlavne 
zamestnanosti, ale aj zachovania a obnovy kultúry. 
 
Rovnosť príležitostí 
     Zachovávanie rovnosti príležitosti a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie je 
automatickou súčasťou komplexnej rozvojovej stratégie. Ciele a opatrenie Integrovanej 
stratégie sú nastavené tak, aby umožňovali dostupnosť pre všetky skupiny obyvateľstva bez 
ohľadu na akékoľvek rozdiely. Jedným zo základných nástrojov je realizácia vzdelávaní 
a informačných aktivít, tak aby sa do procesu implementácie stratégie zapojili všetky skupiny 
obyvateľstva.  Antidiskriminačné opatrenia sú a budú prijímané napríklad na všetkých 
úrovniach hodnotenia, výberu a realizácie projektov, ale aj pri obsadzovaní pracovných 
pozícií, alebo pozícií v pracovných skupinách partnerstva. 
 
Trvaloudržateľný rozvoj a rast 
     Už na začiatku sme uviedli, že naša Integrovaná stratégie je postavená najmä na princípoch 
trvalej udržateľnosti. Zabezpečenia tejto priority je realizované najmä podporovaním 
a zvyšovaním miery využívania miestnych zdrojov v procese rozvoja a v procese 
implementácie stratégie. Z tohto hľadiska je dôležitý princíp prvotnej realizovateľnosti 
každého navrhovaného rozvojového zámeru z vlastných miestnych zdrojov; t.j. pochopenie 
externých zdrojov iba ako doplnkových. Ťažisko z hľadiska trvalej udržateľnosti je kladené 
najmä do rozvoja ľudských kapacít a ich následného zapojenia do ďalších procesov. Cieľom 
stratégie je minimalizovať realizovanie takých zámerov, ktoré vo svojom dopade preukážu 
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krátkodobosť svojich cieľov. Veľmi dôležitým vzhľadom na prítomnosť národného parku je 
environmentálny rozmer trvalej udržateľnosti, vzhľadom na to je tejto problematike venovaný 
samostatný Špecifický cieľ. 
Informačná spoločnosť 
     Problematika informačnej spoločnosti  sa taktiež prelína všetkými stanovenými cieľmi 
Integrovanej stratégie od rozvoja podnikateľských aktivít, cez vzdelávanie a rozvoj ľudských 
zdrojov, až po budovanie informačnej infraštruktúry, rozvoj miestnych samospráv a podobne.  
Čiže okrem zvyšovania pripravenosti ľudských zdrojov v oblasti narábania z informáciami 
a využívania moderných informačných a komunikačných kanálov je aj skvalitňovanie 
dostupnosti k novým informačným technológiám a najmä dostupnosti k samotným 
informáciám, čo je jedným z najvážnejších problémov vidieka. 
 
Rozvoj ľudského potenciálu 
     Vyššie je už uvedené, že z hľadiska zabezpečenia trvalej udržateľnosti rozvoja nášho 
vidieckeho územia je ťažiskovým najmä rozvoj ľudských zdrojov, a to vo väzbe na 
zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetky skupiny obyvateľstva. Významným prvkom 
v tejto priorite je realizácia vzdelávacích programov, čomu sa samostatne venuje Strategická 
priorita 2.  
 
Integrácia vidieka do informačnej spoločnosti a zlepšenie spravovania vidieka 
     Ťažiskovou oblasťou pri zabezpečení naplnenia tejto priority je najmä podpora budovania 
modernej miestnej samosprávy. Jednak zavádzaním nových informačných a komunikačných 
produktov pre občanov a samozrejme zvyšovaním odbornosti pracovníkov a volených 
zástupcov samosprávy. Na druhej strane v tomto procese je potrebné budovať dostupnosť zo 
strany občanov k možnosti využívania moderných informačných technológií.  Významným 
prvkom v tejto v súčasnej etape rozvoja nášho územia je rozšírenie možností foriem 
celoživotného vzdelávania aj s využitím informačných technológií.  
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