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Petra Šupáková patrí medzi uznávané osobnosti regionálneho rozvoja, i keď má len 26 rokov. 

Občianske združenie Miestna akčná skupina Vršatec, ktoré manažuje, sa teší výbornej 

reputácii. Jeho projekty a aktivity patria na Slovensku medzi najrozsiahlejšie. 

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa 

Preto, keď sa krájal dvestomiliónový koláč eurofondov na podporu vidieckych združení, 

málokto pochyboval, že by sa Vršatcu z neho neušlo. 

Lenže ministerstvo pôdohospodárstva natoľko zbabralo výberový proces, že viaceré dobre 

fungujúce vidiecke partnerstvá prišli o podporu. A naopak, mnohé, narýchlo zošité podporu 

dostali. Navyše, obecné úrady obiehali vyberači úplatkov, sľubujúci vybaviť podporu za 100-

tisíc eur. Výberový proces sa štátnym úradníkom vymkol z rúk – nahneval príliš veľa ľudí. 

Nová ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) po nástupe do funkcie veľmi 

rýchlo pochopila, že ho treba vrátiť o niekoľko krokov dozadu. Hoci vie, že zrušenie výzvy 

by zabrzdilo prílev eurofondov. 

Viacerým existujúcim vidieckym partnerstvám hrozí útlm aktivít a projektov 

Medzi najslabšími v EÚ 

Mnohé slovenské obce vyzerajú lepšie než pred piatimi rokmi. Vďaka eurofondom si zateplili 

školy a obecné úrady, vynovili námestia a aj voda v potokoch je čistejšia, lebo pribudlo 
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kanalizácií a čističiek. V novom programovom období (2014 – 2020) sa priority eurofondov 

preskupili. Jednou z oblastí, na ktoré ide viac peňazí, sú miestne akčné skupiny (MAS). 

Cieľom je pozdvihnúť vidiek v kultúre, športe, turistickom ruchu, malom podnikaní či na trhu 

práce. Ide o partnerstvá obcí s firmami a občianskymi združeniami so spoločným rozpočtom, 

o ktorom spoločne rozhodujú, ako ho minú. „MAS umožňujú rozvoj vidieckym regiónom 

zdola, na vlastných kapacitách a potenciáli, spájajú dôležitých hráčov na miestnej úrovni, 

umožňujú regiónom strategicky a inovatívne rozvíjať silné stránky,“ mieni predseda 

občianskeho združenia Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) Daniel Lešinský. 



Aj preto Slovensko podporu vidieckych partnerstiev strojnásobilo. Bolo načase. V pokrytí 

územia akčnými skupinami patrí k najslabším krajinám EÚ. Peňazí aj skupín síce pribudne, 

no v medzinárodnom porovnaní sa to zrejme neprejaví. Zo stovky uchádzačov o grant má 

podľa predbežných informácií reálnu šancu približne polovica. A nemusí to byť tá lepšia 

polovica. 

Hodnotenie ministerstva nahnevalo nielen neúspešné, ale aj niektoré úspešné MAS-ky. 

Vytvorili preto spoločnú iniciatívu Leader100+. Podľa jej vedúceho Milana Hagovského sa za 

ňu postavilo niekoľko desiatok organizácií, podporuje ju aj Združenie miest a obcí Slovenska. 

O čo iniciatíve ide, to M. Hagovský do médií konkretizovať nechce, lebo práve rokujú s 

ministerstvom. TREND postoje iniciatívy pozná len z interných dokumentov. Zástupcovia 

jednotlivých MAS-iek, vrátane P. Šupákovej sa k téme oficiálne vyjadriť nechceli. 

Kde sa stala chyba 

Podporu vidieckych združení začal pripravovať bývalý minister pôdohospodárstva Ľubomír 

Jahnátek (Smer-SD). Šlo o pokračovanie podobného programu z minulého obdobia, v ktorom 

grant získala približne tridsiatka združení. Ľudský potenciál teda narástol a s ním aj šanca, že 

sa peniaze využijú lepšie. Otázka je, či jahnátkovcom o to šlo. 

MAS-ky si sťažujú, že ich nikto nepočúval, že dostávali nedostatočné alebo protichodné 

informácie. Komunikáciu rezortu kritizuje aj D. Lešinský. Ten je zároveň členom 

monitorovacieho výboru Programu rozvoja vidieka, z ktorého sa podpora MAS-iek financuje. 

Prekáža mu, že úradníci si schválili kritériá a systém riadenia bez účasti zainteresovaných 

strán. 

Aby sa združenia mohli uchádzať o štatút MAS, čiže o eurofondovú dotáciu, museli 

vypracovať stratégiu. Mali v nej rozpísať, aké projekty majú za sebou, čo chcú robiť ďalej. 

Podľa manažéra Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Igora Pašmíka na to dostali 

málo času. „Kvalitná stratégia sa robí minimálne rok, v tomto prípade to bolo päť a pol 

mesiaca,“ tvrdí. Podľa neho vládni úradníci počas hodnotenia projektov posielali žiadosti na 

ich doplnenie, ale formulovali ich veľmi všeobecne, nebolo z nich zrejmé, aké chyby v 

stratégiách videli. 

Podľa informácií TRENDU rezort rozposlal hodnotiace správy od začiatku marca. Pomer 

pozitívnych a negatívnych verdiktov bol zhruba pol na pol. Kto dostal pozitívnu správu, môže 

žiadať o grant. Kto negatívnu, môže ešte lobovať. Pre prípad, že by sa ešte objavili nejaké 

nové peniaze. V súčasnom rozpočte už nie sú. 

Zloženie komisie, ktorá stratégie hodnotila, nie je verejné, ale pravdepodobne v nej sedeli 

zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva a jeho organizácií. Celý proces kompetenčne 



spadal pod sekciu rozvoja vidieka, ktorej šéfoval Martin Barbarič. Práve on je podpísaný pod 

hodnoteniami stratégií. 

Niektorým združeniam M. Barbarič ako dôvod zamietavého verdiktu uviedol nedostatok 

finančných zdrojov v programe. MAS-ky nevedia, či spravili niečo zle a aký to malo vplyv na 

ich bodovanie. Dozvedeli sa len to, že neprešli. 

Ďalším uchádzačom M. Barbarič napísal aj konkrétne výhrady. Komisia napríklad viaceré 

stratégie vyradila za to, že neboli v hrebeňovej väzbe, hoci nešlo o nevyhnutnú podmienku. A 

jedna z MAS-iek tvrdí, že jej to vytkli, aj keď hrebeňovú väzbu mala. Ďalším stratégiám 

rezort vyčítal, že presiahli maximálnu hranicu nákladov na prevádzku združenia. Dotknuté 

organizácie tvrdia, že to nie je pravda. 

Absurdne vyznieva skutočnosť, že hoci rezort už MAS-kám poslal listy s pozitívnym alebo 

negatívnym hodnotením, teraz tvrdí, že „ešte neprišlo k udeleniu jednotlivých bodov“. Preto 

podľa neho nemôže uchádzačom ani TRENDU povedať, koľko bodov získali, výzva je „v 

štádiu formálnej kontroly“. 

 

Z eurofondov vznikol aj náučný chodník k husitským hradbám v obci Prietrž. 

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj 

 



Výpalníci v akcii 

Jedna z výčitiek MAS-iek smeruje k zloženiu výberovej komisie, v ktorej podľa ich 

informácií sedeli aj referenti bez skúseností a relevantného vzdelania. Hoci mohli pomerne 

voľne rozhodovať, kto dostane koľko bodov. „Pri kvalitatívnych kritériách chýbajú merateľné 

ukazovatele, takže hodnotenie a bodovanie môže byť do veľkej miery subjektívne,“ myslí si 

D. Lešinský. Hodnotiace kritériá kritizujú aj uchádzači. Podľa I. Pašmíka sa komisia 

sústreďovala na formality a iba málo na kvalitu a pripravenosť partnerstva. Nová ministerka 

síce úradníka M. Barbariča odvolala, ale za kritériami si stojí. 

Negatívny výsledok hodnotenia trápi, samozrejme, najmä existujúce MAS-ky. Ak sa potvrdí, 

hrozí im výrazný útlm aktivít a pozastavenie pripravovaných projektov. Tento problém je 

najväčší v prešovskom kraji. Zamietavý verdikt tam podľa informácií TRENDU dostali štyri 

zo štyroch existujúcich MAS-iek, pozitívny najmenej osem iných občianskych združení, z 

ktorých minimálne tri vznikli po roku 2013. 

TREND sa pýtal rezortu, ako je možné, že zabehnuté MAS-ky mali menej bodov ako tie 

nové. „Existencia MAS z predchádzajúceho programového obdobia tvorila len časť bodov v 

celom procese hodnotenia,“ zdôvodnil Michal Feik z komunikačného oddelenia ministerstva 

pôdohospodárstva. Podľa neho chceli zachovať princíp rovnosti príležitostí, aby nové 

združenia neboli diskriminované. 

Podľa informácií z terénu však o tomto princípe nemôže byť reč. Dva navzájom nezávislé 

zdroje TRENDU potvrdili, že dostali jasnú korupčnú ponuku. Na osobnom stretnutí a za 

účasti svedkov. Ďalší ľudia z brandže poznali korupčné požiadavky sprostredkovane. Podľa 

týchto zdrojov korupčníci za vybavenie grantu požadovali od uchádzačov vopred úplatok, 

ktorého výška sa začínala na stotisíc eurách. Požadovali tiež mandát na organizáciu verejného 

obstarávania, čo by mohlo ich vývar ešte zlepšiť. Starostov, ktorí boli členmi iných MAS-iek, 

lákali do tých „svojich“ s tým, že eurofondy majú vybavené. 

Určitá miera korupcie a manipulácie je bežná vo všetkých eurofondových programoch. Táto 

situácia je výnimočná v počte ľudí, ktorých úradníci nahnevali. Novej ministerke hrozí 

škandál, i keď sa v úrade ešte ani nestihla zabývať. 

Menej je viac 

Iniciatíve Leader100+ ide v zásade o to, aby eurofondovú podporu získalo viac MAS-iek. Dá 

sa to dosiahnuť dvoma cestami. Buď zvýšením celkového rozpočtu tohto programu na úkor 

iných programov, alebo tak, že úspešné MAS-ky sa s tými neúspešnými solidárne podelia. 



M. Hagovský a spol. podľa informácií TRENDU vyčítajú rezortu pôdohospodárstva, že 

stanovil príliš veľkorysú spodnú hranicu podpory, na 2,8 milióna eur. Obzvlášť pre malé 

MAS-ky mala byť nižšia a z ušetrených peňazí sa dalo pokryť väčšie územie, myslia si kritici. 

Tento návrh je podľa rezortu problematický. „Predstavoval by úpravu vypracovaných 

strategických dokumentov a tým oddialenie čerpania finančných prostriedkov MAS,“ tvrdí M. 

Feik. Sklz by podľa neho mohol dosiahnuť jeden rok až pol druha roka. Nové vedenie sa 

podľa neho snaží nájsť „adekvátne“ riešenie požiadaviek MAS-iek. 

D. Lešinský z monitorovacieho výberu si však myslí, že pri schvaľovaní stratégií nastalo veľa 

neštandardných až absurdných problémov, ktoré plne legitimizujú prehodnotenie a opätovné 

vyhlásenie výziev. 

Pravdepodobne sa teda nájdu ešte ďalšie peniaze pre pár vybraných. Okrem schopností 

uchádzačov môže kartami opäť zamiešať lobing. Noví šefovia rezortu majú tiež svoje vzťahy. 

  

 


