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Abstrakt  

 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Občianskeho zduženia Podhoran, so 

sídlom v Plaveckom Petre, bola spracovaná za účelom ďalšieho rozvoja daného územia, ktoré 

tvorí 15 obcí z okresov Senica a Malacky. Okres Senica patrí do Trnavského kraja a 

z pohľadu zatriedenia pre financovanie zo zdrojov EÚ je to menej rozvinutý región. Okres 

Malacky je v území viac rozvinutého regiónu v Bratislavskom kraji.  

 OZ Podhoran spĺňa všeobecné podmienky pre výber Miestnej akčnej skupiny. 

Partnerstvá sa začali vytvárať v prvom polroku 2007, keď boli dostupné prvé informácie 

o možnostiach spolupráce na princípoch LEADER a ich výsledkom bola registrácia OZ 

Podhoran,  dňa 19. júna 2007. 

  OZ Podhoran sa uchádza o získanie štatútu MAS už po druhý krát. Prvý raz mu bol 

udelený rozhodnutím č. 400/5072/2010 Pôdohospodárskej platobnej agentúry, dňa 19. mája 

2010. Počas obdobia 2010 – 2015 sme implementovali Integrovanú stratégiu  rozvoja územia 

Podhoran. Svojimi aktivitami a prístupom k realizácii stanovených cieľov sa OZ Podhoran 

dostal do povedomia obyvateľstva a získal pozitívne hodnotenia obyvateľstva, ktoré je 

naklonené aj ďalej pokračovať v rozvoji daného územia.  

 V programovom období 2014 - 2020 chceme pokračovať v napĺňaní vízie a cieľov pri 

rozvoji územia. Základné poslanie stratégie je vybudovať región s rozvinutým vidieckym 

cestovným ruchom využívajúcim bohaté kultúrne tradície, historický a prírodný potenciál. 

Vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie a pomôcť podnikateľským subjektom 

k ekonomickej stabilite a ku konkurencieschopnosti. Vybudovať územie so spokojným 

a aktívnym obyvateľstvom žijúcim v kvalitnom životnom prostredí a v obciach 

zabezpečujúcich kvalitné služby pre obyvateľov. i návštevníkov  

 Cieľom Stratégie miestneho rozvoja vedeného  komunitou Podhoran v rámci 

jednotlivých opatrení je zlepšenie stavu obecných objektov a tým vytvoriť podmienky pre 

spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú dôležitým prvkom začleňovania 

obyvateľov do života obce. Zlepšenie majetku obcí a dobudovanie turistickej infraštruktúry 

vytvorí optimálny základ pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Stratégia sa zameriava aj 

na rozvoj rôznych odvetví ekonomiky a služieb v súvislosti s tvorbu pracovných miest. 

V navrhovanej stratégii je vzájomná doplnkovosť a synergický efekt so stratégiami na 

lokálnej, regionálnej a národnej úrovni.    
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1 Základné informácie o MAS 

1.1 Identifikačné údaje MAS 

Tabuľka č. 1: Identifikačné údaje MAS 

Údaje o 

MAS 

Názov MAS Občianske združenie Podhoran 

Dátum registrácie 

v zmysle zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení 

neskorších predpisov 

19. 06. 2007,  pod číslom spisu VVS/1-900/90-

30389 

Sídlo  906 35 Plavecký Peter 131 

IČO 45013284 

DIČ  2022393230 

Údaje o 

banke 

Názov banky DEXIA Slovensko a.s. 

Číslo účtu 9231802001 

IBAN SK 83 5600 0000 0092 3180 2001 

SWIFT KOMASK2X 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Peter Švaral, Mgr. 

E-mail  peter.svaral@rohoznik.sk 

Telefón +421 905 413 804 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko Kvetoslava Jablonická, Ing.   

Katarína Jurkáčková, Ing. 

E-mail  maspodhoran@gmail.com 

Telefón +421 903 848 785,  

+421 919 226 202 

 

1.2 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje 

 Územie OZ Podhoran sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky na území 15 

obcí (Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Osuské, Hlboké, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký 

Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek, 

Jablonové). Ide o zmiešané územie, ktoré sa nachádza v dvoch krajoch. V Trnavskom kraji, 

okres Senica sa nachádza 8 obcí  a 7 obcí leží v Bratislavskom kraji, okres Malacky. Územie 

má spoločnú historickú prepojenosť, kedy sa časť obcí Malackého okresu nachádzala v okrese 

Senica. Po územno-správnom členení v roku 1996 boli tieto obce administratívne oddelené. 

 Ide o súvislé, homogénne a neprerušené územie. Celková výmera riešeného územia je 

363,507 km
2
. Zoskupenie obcí v OZ Podhoran je typickým príkladom vidieckeho územia na 

Slovensku.  Jedná sa o samé dediny, ani jedna obec nemá štatút mesta. Najväčšou obcou je 
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Rohožník s počtom obyvateľov 3 466 čo predstavuje 19,09 % obyvateľstva z celkového 

územia. Ďalšou najväčšou obcou je obec Jablonica s počtom 2 254 obyvateľov, ďalej 

Kuchyňa s počtom 1 691 obyvateľov, Sološnica s počtom 1 552 obyvateľov, Jablonové 

s počtom 1 206 obyvateľov a Cerová s počtom 1 182 obyvateľov. Najmenší počet obyvateľov 

majú obce Osuské 606 obyvateľov, Plavecký Peter 628 obyvateľov, Hradište pod Vrátnom 

659 obyvateľov a Plavecké Podhradie so 674  obyvateľmi.  Ostatné  obce tvoria  stred so   

700 – 1 000 obyvateľmi. Hustota zaľudnenia v celom regióne dosahuje hodnotu 49,94 

osôb/km
2
. Toto číslo zaostáva za celoslovenským priemerom o 61 osôb/km

2
.  

 

Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS 

Rozloha územia (v km
2)

: 363,507 

Počet obyvateľov (spolu): 18 152 

Hustota obyvateľstva (obyv./km
2
): 49,94 

Priemerná nezamestnanosť (za 

MAS): 

 9,34 

Počet obcí (spolu): 15 

p. 

č. 

Zoznam obcí: Mesto 

(označiť) 

Mesto nad 

20 000 

obyv. 

(označiť) 

Administratívne 

zaradenie 

Priemerná 

nezamestna

nosť (za 

okres) 

Názov Okres Kraj 11,25 

1. Prietrž - - Senica Trnavský 11,25 

2. Hradište pod 

Vrátnom 

- - Senica Trnavský 11,25 

3. Osuské - - Senica Trnavský 11,25 

4. Hlboké - - Senica Trnavský 11,25 

5. Jablonica - - Senica Trnavský 11,25 

6. Cerová - - Senica Trnavský 11,25 

7. Prievaly - - Senica Trnavský 11,25 

8. Plavecký Peter - - Senica Trnavský 11,25 

9. Plavecký Mikuláš - - Malacky Bratislavský 7,43 

10. Plavecké 

Podhradie 

- - Malacky Bratislavský 7,43 

11. Sološnica - - Malacky Bratislavský 7,43 

12. Rohožník - - Malacky Bratislavský 7,43 

13. Kuchyňa - - Malacky Bratislavský 7,43 

14. Pernek - - Malacky Bratislavský 7,43 

15. Jablonové - - Malacky Bratislavský 7,43 

Zdroj: Štatistický úrad k 31.12.2014, priemerná nezamestnanosť sa udáva ako aritmetický 

priemer nezamestnanosti okresov Senica a Malacky. 
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Mapa 1: Poloha územia OZ Podhoran  

 
Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS je v Prílohe č.1, doklad o súhlase všetkých obcí so 

zaradením do územia pôsobnosti MAS je Prílohe č.2 a mapa územia MAS je v Prílohe č.3. 
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2 Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD  

2.1 Vznik a história partnerstva 

Začiatkom roku 2006, keď sa verejnosť dozvedela o možnostiach získania finančných 

prostriedkov formou partnerstiev, sa začalo kreovať partnerstvo verejného a súkromného 

sektoru aj na území susediacich okresov Senica a Malacky, ktoré predtým boli všetky 

zatriedené na územie bývalého okresu Senica. Zjednotilo sa 14 obcí a na podnet starostov 

týchto obcí sa zapojili ďalší ako podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace na tomto 

území. Išlo o obce Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Osuské, Jablonica, Cerová, Prievaly, 

Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, 

Pernek a Jablonové.  

 V počiatočnej fáze bola pozvaná projektová manažérka Anna Čárková z mikroregiónu 

Nový dvúr z Českej republiky, ktorá predstavila a prezentovala ich skúsenosti z  

rozpočtového obdobia 2004 - 2006, keď u nich už program LEADER prakticky prebiehal. Po 

tejto prezentácii oslovili starostovia vo svojich obciach aktívne skupiny občanov 

a informovali o tom aj miestne zastupiteľstvá. 

 Koncom mája 2007 vzniklo občianske združenie s názvom Občianske združenie 

Podhoran, ktoré pri svojej registrácii malo 30 členov pozostávajúce zo 14 členov samosprávy, 

6 členov podnikateľov a 10 členov neziskových organizácií. OZ Podhoran vypracovalo 

Integrovanú stratégiu rozvoja územia Podhoran (ISRU) založenú na prístupe LEADER, ktorá 

bola schválená v apríli roku 2010 Ministerstvom pôdohospodárstva SR a v máji roku 2010 

nám bol udelený Štatút MAS, ktorý umožňoval financovanie aktivít prostredníctvom 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR.  

 Cieľom strategického dokumentu ISRU Podhoran bolo na základe reálnych 

podmienok socio-ekonomického rozvoja riešeného územia vytvoriť integrovanú rozvojovú 

stratégiu, ktorá bola základným strategickým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja 

na danom území a umožnila orientáciu v smerovaní ekonomických a spoločenských aktivít 

v tomto mikropriestore Západného Slovenska. Našou víziou bolo vytvoriť región Podhoran 

ako územie so spokojným a aktívnym obyvateľstvo s vysokým štandardom života, v 

kvalitnom životnom prostredí, regiónom priaznivým pre podnikateľské prostredie, obce 

zabezpečujúce kvalitné služby pre obyvateľov i návštevníkov obcí a s rozvinutým vidieckym 

cestovným ruchom, využívajúcim bohaté kultúrne tradície, turistický a kvalitný prírodný 
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potenciál oblasti. Na dosiahnutie tohto cieľa sme si stanovili tri strategické priority - Obnova 

a rozvoj obcí, Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a Zlepšenie kvality životného prostredia.  

 Počas rokov 2010 - 2013 sme prijali 55 ŽoNFP a z toho sme podporili 47 projektov. 

Vďaka Európskemu poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka sa v jednotlivých obciach 

rekonštruovali obecné úrady, kultúrne domy, domy smútku, hasičské zbrojnice, miestne 

komunikácie, verejné priestranstvá a iné v sume 2,08 mil. Eur.  

 Okrem podpory projektov v jednotlivých obciach či podnikateľských alebo 

vzdelávacích projektov OZ Podhoran počas rokov 2010 – 2014  realizovalo rôzne aktivity, 

iniciatívy a podujatia, ktoré  využívali bohaté kultúrne tradície, turistický a prírodný potenciál 

regiónu Podhoran a exkurzie, ktoré pomohli inšpirovať a rozvíjať zručností členskej základne. 

 Za účelom zlepšiť kvalitu životného prostredia pravidelne v mesiacoch marec - apríl 

organizujeme súťaž Čistý chotár, ktorá je zameraná na životné prostredie obcí. Hlavnými 

aktivitami sú likvidácia čiernych skládok, čistenie priekop, výsadba stromčekov, parkové 

úpravy, čistenie cintorínov, studničiek a turistických míľnikov regiónu. Cieľom je vyčistiť 

obce  a vychovávať  obyvateľstvo a najmä školskú mládež. Snažíme sa zmeniť myslenie a 

prístupu ľudí k prírode, aby sme žili v čistom a zdravom prírodnom prostredí. Vyhodnotenie 

súťaže sa robí komisionálne a účastníci získavajú určitú symbolickú odmenu vo forme 

diplomov, plakiet, tričiek s nápisom súťaže a pod. Ocenenie preberá vždy starosta obce na 

tradičnej akcii Festival Podhoran. 

 Na oživenie tradícií a vzťahu k svojmu kraju od roku 2011 organizujeme Festival       

Podhoran, ktorý je prehliadkou folklórnych súborov regiónu a prezentáciou tradičných 

ľudových remesiel a zvykov. Festival nie je statický, ale striedavo sa každý rok organizuje v 

inej členskej obci, aby účinkujúcich mohlo vidieť čo najviac obyvateľov regiónu. Festival  bol  

už v Rohožníku, v Jablonici, v Sološnici, v Prievaloch a v Jablonovom. 

 Pre podporu využitia prírodného amfiteátra, podporeného z prostriedkov LEADER, sa 

od roku 2013 v letných mesiacoch organizuje kultúrna aktivita Filmový festival pod hradom, 

ktorý sa koná v Plaveckom Podhradí. V slávnostne vyzdobenom amfiteátri, kde visia erby 

všetkých členských obcí, predstaví hosť festivalu kultúrny program a premietané filmy. Počas 

šiestich večerov sa premietajú krátke propagačné prezentácie o Podhorane a rozdávajú sa 

propagačné materiály o aktivitách združenia. Večerné filmy sa objednávajú tak, aby zaujali čo 

najviac návštevníkov a premietajú sa zdarma. Je to jeden z osvedčených spôsobov propagácie 

našej činnosti.  
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Z nedostatku finančných prostriedkov OZ Podhoran vo februári 2016 ukončilo aj 

poslednú pracovnú zmluvu a začalo fungovať už len na báze dobrovoľníctva. Napriek týmto 

všetkým skutočnostiam sme v rokoch 2016 – 2017 zorganizovali súťaž Čistý chotár, Festival 

Podhoran, Filmový festival pod hradom a pokračovali sme v propagácii a udeľovaní 

regionálnej značky Regionálny produkt Záhorie.  

Za účelom rozvoja zručností a inšpirácie pre tvorbu nových projektov a rozvoja 

územia Podhoran boli organizované rôzne odborné exkurzie. Navštívili sme MAS-ky na 

Slovensku (MAS Zlatá cesta v Prenčove, MAS Stará čierna voda v Horných Salibách, MAS 

Dudváh v Malej Mači, MAS Vodný raj v Malých Dvorníkoch) i v zahraničí (Česká republika, 

Maďarsko, Poľsko, Francúzsko a Fínsko). OZ Podhoran má uzatvorené tieto zmluvy 

o spolupráci :  

 MAS Kyjovské Slovácko v pohybu z Kyjova z Českej republiky 

 LAG Karelian Hillś Leader association z Fínska 

 LAG VORUMAA ARTNERLUSKOGU z Estónska 

 Srbskí partneri z Opštiny Kovačica a AERD Padina 

 V programovom období 2007 - 2013 sme svoju činnosť propagovali na rôznych 

festivaloch, výstavách a podujatiach (LEADER FEST - e 2011  v Štramberku v ČR , v roku 

2012 v Levoči so súbormi Šandorfjanka a Spievajúci dôchodci - Záhoria Spiduch - Z). 

Každoročne sme mali svoj prezentačný stánok na Agrokomlexe v Nitre v pavilóne M1 spolu 

s ostatnými MAS zo Slovenska. Aktívne sme sa zapájali aj do kultúrneho programu 

s folklórnymi súbormi Spiduch z Rohožníka, Lipovec z Prietrže, Libuša z Plaveckého 

Mikuláša, Šandorfjanka z Prieval, spevokol Petrané z Plaveckého Petra a hudobná skupina 

Osuské sexteto so speváčkou.  

V auguste 2016 sme zabezpečili propagáciu OZ Podhoran na Agrokomplexe v Nitre. 

Okrem propagačných brožúr a kníh sme v stánku prezentovali aj remeselné výrobky 

ľudových umelcov regiónu (Lucia Nižnanská a Lýdia Kiripolská), korí sú nositeľmi značky 

„Regionálny produkt Záhorie.“  Veľký úspech mala aj Záhorácka klobása, od Romana 

Havelku z Rohožníka. Cieľom účasti na výstave bolo propagovať región Podhoran 

a nadviazať nové partnerstvá s inými regiónmi. 
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 OZ Podhoran v období 2010 - 2013 realizovalo aj niekoľko projektov aj z iných 

programov: 

 Operačný programu cezhraničnej spolupráce SR - CZ 2007 - 2013.   

- Spoločne proti neonacizmu  

- Rozhľadňa Lipovec  

- Naučná stezka Kašava  

- Propagácia šikovných a zručných ľudových umelcov 

- Rok na dedine 

 Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 

- Naše dedičstvo, naša budúcnosť 

- Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria 

 Višegrádsky fond - Projekt V4 – Study tour s Poliakmi, Čechmi a Maďarmi. 

 INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko  

- GreenNET 

 Krajská organizácia cestovného ruchu  

- Domáce produkty v CR na Záhorí 

 V rokoch 2014 prejavili záujem byť členmi OZ Podhoran aj ďalšie 4 obce z okresu 

Senica. Neskôr svoju písomnú žiadosť tri z nich stiahli a pripojili sa k MAS KR v Myjave.  

Prihlášku za člena OZ Podhoran vyplnil starosta obce Hlboké Ing. Miloš Čobrda. Po 

prerokovaní vo výkonnom výbore a jeho odporúčaní bola predložená na riadnej členskej 

schôdzi dňa 14. októbra 2014 v Kuchyni  a obec Hlboké bola jednohlasne prijatá za člena OZ 

Podhoran.  

 Dňa 12. februára na výročnej členskej schôdzi v Plaveckom Petre boli zo združenia 

vylúčené organizácie, ktoré si neplnili svoje členské povinnosti (MO Slovenský orol 

Kuchyňa, PZ Hôrka – Rohožník, Roľnícke družstvo  Vrátno, Kynológia Jablonica a 

Reedukačné centrum pre deti a mládež). Boli prijatí noví členovia, ktorí si podali prihlášky 

(Monika Ledníková, Golf Club Prievaly, OZ Spievajúci dôchodci - Záhoria Spiduch - Z, OZ 

Pre krajšie Hlboké, Bíliková s.r.o., Materské centrum Kvietok, Vranart spol. s.r.o., Pavol 

Repta - Stolárstvo).  

Dňa 8. decembra 2015 v Hlbokom boli prijaté na riadnej členskej schôdzi prihlášky od 

Jána Barcaja, Telovýchovnej jednoty Družstevník z Hradišťa p. Vr., Roľníckeho družstva 
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Cerová, Dobrovoľného hasičského zbor Kuchyňa, Klubu slovenských poľovníčok a Petra 

Prokopa.  

V máji 2017 prejavili občianske združenia pôsobiace na našom území záujem byť 

členmi OZ Podhoran. Prihlášky zaslali Telovýchovná jednota „Družstevník“ Hlboké, 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Plaveckom Mikuláši a Klub 

aktívnych žien. Noví členovia boli prijatí na riadnej členskej schôdzi 11. mája 2017 

v Plaveckom Petre. Zároveň z dôvodu dlhého schvaľovacieho procesu stratégie CLLD sa 

rozhodli občianske združenia Domostav, Golf Club Prievaly, OZ Pre krajšie Hlboké, 

Materské centrum Kvietok a Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Rohožník 

vystúpiť zo združenia. Členská schôdza OZ Podhoran túto skutočnosť akceptovala. 

 OZ Podhoran má v súčasnosti 43 členov z toho záujmová skupina verejný sektor má 

15 členov (34,88 %), záujmová skupina podnikateľský sektor má 11 členov (25,88 %) 

a záujmová skupina občiansky sektor má 17 členov (39,53 %). Podľa stanov schválených 

členskou schôdzou 11.05.2017 ani jedna zo záujmových skupín na rokovaní členskej schôdze 

nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv čo členská základňa OZ Podhoran spĺňa. 

 

2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

 Pri spracovaní stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran sa 

vychádzalo zo základných strategických dokumentov týkajúcich sa predmetného územia 

(PRV SR 2014 – 2020, IROP 2014-2020, Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 

2014-2020, PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2009 - 2015, PHSR Bratislavského 

samosprávneho kraja 2014 - 2020, PRO členských obcí) a odborných metodologických 

príručiek. 

 Cieľom strategického dokumentu CLLD je na základe reálnych podmienok socio-

ekonomického rozvoja riešeného územia vytvoriť stratégiu, ktorá bude základným 

strategickým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na danom území, ktorá umožní 

orientáciu v smerovaní ekonomických a spoločenských aktivít na území regiónu Podhoran. 

 Stratégia územia OZ Podhoran predkladá ciele a priority rozvoja predmetného územia, 

ako aj navrhuje spôsob implementácie rozvojových aktivít potrebných pre programovanie 

rozvoja územia. Na vypracovaní tohto dokumentu participovali všetky zainteresované strany 

mikroregiónu: miestne samosprávy, miestni podnikatelia, organizácie tretieho sektora, aktéri 

služieb a kultúrneho života a obyvatelia. Cieľom bolo zaangažovať čo najviac občanov obcí 
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do rozhodovacieho procesu. Počas exkurzii, ktoré organizovalo OZ Podhoran, boli pozvaní 

predovšetkým členovia občianskych združení, starostovia a poslanci a prostredníctvom nich 

sme prijímali podnety a inšpirácie čo nové sa dá v našom regióne zmeniť, vybudovať alebo 

upraviť. Zainteresované strany sme týmto spôsobom postupne zapájali do tvorby stratégie 

CLLD Podhoran.  

  V priebehu rokov 2014 – 2015 sme sledovali vývoj, spracovanie a schvaľovanie PRV 

a zároveň sme sa zúčastňovali rôznych informačných aktivít, ktoré nám pomohli získavať 

podklady pre tvorbu stratégie CLLD (Konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR, 

Lokálne podujatie Open Days 2014, Konferencia  Implementácia Integrovaného regionálneho 

operačného programu na programové obdobie 2014 – 2020 a Konferencia "LEADER a 

CLLD"). 

 Dňa 15. januára  2015 sa v Prievaloch stretli starostovia členských obcí, na ktorom boli 

informovaní o programe PRV 2014 – 2020. Na pracovnom stretnutí sa dohodlo, že kancelária 

OZ Podhoran vypracuje obciam PHSR, ktoré budú zároveň slúžiť ako podkladový materiál 

k vypracovaniu stratégie CLLL Podhoran. 

 Dňa 12. februára 2015 na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran boli schválené nové 

upravené Stanovy OZ Podhoran, upravená členská základňa a rozdelenie do orgánov budúcej 

MAS. Pomaly sa začalo s analýzou územia, pri ktorej bolo potrebné absolvovať stretnutia na 

jednotlivých Obecných úradoch v regióne. 

 Kancelária OZ Podhoran počas roku 2015 spracovávala Programy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obcí z regiónu Podhoran. Príprava a spracovanie PHSR nám veľmi 

pomohla získať informácie o potrebách regiónu. Týmto bolo zabezpečené priame prepojenie 

podkladov potrebných k tvorbe stratégie CLLD. V tejto časti prípravy stratégie sme pripravili 

a spracovali dotazníky od občanov celého regiónu Podhoran. Boli vytvorené pracovné 

skupiny, ktoré pripravili aj podklady pre spracovanie stratégie. Okrem toho boli členovia 

združenia pravidelne informovaní o pripravovaných dokumentoch a postupne s nimi 

oboznámení na rôznych stretnutiach, schôdzach, zasadnutiach a pod. Bohužiaľ skúsenosti 

z terénnej praxe ukazujú, že široká verejnosť nemá záujem zasahovať do prípravy 

strategických dokumentov a zúčastňovať sa na stretnutiach o čom svedčí nízka účasť na 

stretnutiach. No i napriek tomu sa podarilo pri rôznych neformálnych stretnutiach získať 

návrhy a názory širokej verejnosti. Napojenie rôznych skupín do tvorby partnerstva sa 

používali od jednoduchých informačných kampaní, cez webové stránky obcí, informácií 
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verejných zasadnutiach obcí, cez konzultácie až po úplnú kontrolu zo strany občanov. Snažili 

sme sa o  priame zapojenie komunity a nielen o jednostranné informovanie alebo konzultácie.  

 Dôležitou časťou stratégie je analýza SWOT, ktorá kompletizuje a zoraďuje vnútorné 

silné a slabé stránky regiónu Podhoran, jeho vonkajšie príležitosti a hrozby podľa dôležitosti. 

Na spoločnom stretnutí členskej základne dňa 5. novembra 2015 dostali jednotliví členovia 

návrhy pre SWOT analýzu v písomnej podobe a mali za úlohu ju doplniť, každý v okruhu 

svojich občanov, poslancov, zamestnancov a pod. 

 Dňa 25. novembra 2015 sa stretla pracovná skupina, ktorá návrhy členov združenia 

zapracovala do stratégie a vyšpecifikovala hlavné ciele a priority stratégie. Výber bol 

zameraný na konkrétne opatrenia, ktoré umožňujú riešiť ekonomickú stabilitu, 

konkurencieschopnosť, zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie technickej infraštruktúry v obciach 

regiónu Podhoran. Pracovná skupina sa zhodla, že investície budú smerované na podporu do 

poľnohospodárskej výroby, na podporu a spracovanie alebo vývoj poľnohospodárskej výroby 

– do potravinárstva a v značnej miere na podporu rozvoja cestovného ruchu, podporou 

športovísk, budovanie cyklotrás a ich značenia, budovania rozhľadní, vzdelávania 

ekonomických odvetví, najmä mládeže a vytvorenie pozitívneho vzťahu k životnému 

prostrediu obyvateľov regiónu. Pracovná skupina zároveň navrhla rozdelenie rozpočtu, kde 

boli zobrané v úvahu aktivity tak, aby bol rozpočet vyvážený a jednotlivé podpory smerovali 

k spoločnému cieľu. 

 Dňa 8. decembra 2015 členská základňa v Hlbokom jednohlasne schválila Stratégiu 

miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran uznesením č.3. 

 OZ Podhoran podal na základe výzvy č. 1 MAS/PRV dňa 15. decembra 2015 projektový zámer 

„Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran.“ Na základe výzvy č. 18/PRV/2016 sme 

vypracovali a dňa 17. marca poslali Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny. Výzva č. 18/PRV/2016 bola dňa 23. 

septembra 2016 zrušená a následne bola vyhlásená dňa 20. októbra 2016 nová výzva č. 19/PRV/2016 

na základe, ktorej sme vypracovali a dňa 28. novembra 2016 v Plaveckom Petre členská schôdza  

uznesením č. 1 schválila Dodatok č. 1. Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran. 

Dňa 06. apríla 2017 bola aj táto výzva zrušená. 

 Dňa 11. júna 2017 sme zvolali členskú schôdzu, na ktorej členovia schválili nové 

stanovy, ktoré boli vypracované v súlade so Systémom riadenia CLLD. Upravili sme členskú 
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základňu a aktualizovali sme personálnu maticu. Členovia združenia sa zároveň rozhodli 

pokračovať ďalej a upraviť stratégiu CLLD podľa výzvy 21/PRV/2017.  

 Dňa 26. júna 2017 členská základňa v Plaveckom Petre jednohlasne schválila 

uznesením č.4 Dodatok č.2 Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran. 

 

Zoznam členov OZ Podhoran podľa sektorov (vrátane obcí) je v Prílohe č.4, dokumenty 

preukazujúce proces tvorby a formovanie partnerstva je v Prílohe č.5 a dokumenty 

preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD je v prílohe č. 5.1. 

 

3 Analytický rámec 

3.1 Analýza zdrojov územia 

3.1.1 Všeobecná charakteristika územia 

3.1.1.1 Výhody  z hľadiska polohy a lokalizácie územia OZ Podhoran  

 Výhodou polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného partnerstva je, že sa jedná 

o obce susediace a vytvárajúce súvislý územný celok na úpätí Malých Karpát s pestrými 

prírodnými, historickými a kultúrnymi pomery na malom území. Územie má vyslovene 

vidiecky charakter. V danom území sa nenachádza ani jedno mesto, najväčšia obec má počet 

obyvateľov nad 3 400 a najmenšia obec má vyše 600 obyvateľov.  

 OZ Podhoran sa nachádza v zmiešanom území a to v Trnavskom samosprávnom kraji, 

v ktorom sa nachádzajú obce Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Osuské, Hlboké, Jablonica, 

Cerová, Prievaly a Plavecký Peter a v Bratislavskom samosprávnom kraji, v ktorom sa 

nachádzajú obce Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, 

Pernek a Jablonové. Územie má však spoločnú historickú prepojenosť, kedy sa časť obcí 

Malackého okresu nachádzala v okrese Senica. Po územno-správnom členení v roku 1996 sa 

takto administratívne oddelili.  

 Po stránke administratívno-správnej je poloha územia výhodná, pretože existuje dobré 

napojenie sa na okresné mestá Malacky a Senica ako aj na krajské inštitúcie v Trnave alebo 

Bratislave a tiež na ústredné orgány v Bratislave. Výhodou je aj blízkosť hraníc s Českom, 

Rakúskom a Maďarskom z hľadiska využitia možnosti čerpanie finančných prostriedkov z 

Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ, SK-AT a SK-HU. 
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3.1.1.2 Nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia OZ Podhoran 

 Nevýhodou územia z hľadiska polohy a lokalizácia je dopravná bariéra cez pohorie 

Malých Karpát a zrušená osobná železničná doprava v obciach Jablonové, Pernek, Kuchyňa, 

Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Osuské a Hradište pod Vrátnom. V 

obciach Plavecký Peter, Prievaly, Osuské a Prietrž nie je vôbec vybudovaná železničná trať.  

 V riešenom území nie je vybudovaná cesta I. triedy, ktorá by zabezpečila rýchlu a 

bezpečnú tranzitnú dopravu a obchádzala by obce s cieľom minimalizovať negatívny účinok 

exhalátov a hluku z dopravy. Stav miestnych komunikácií a štátnych ciest II. a III. triedy je  

nevyhovujúci sú veľmi poškodené a úzke. Najviac zaťažené veľkými nákladnými autami sú 

cesty v smere od Hodonína  cez Jablonicu do Trnavy a tiež smer od Rohožníka cez Malacky 

do Bratislavy, kde vozia cisterny cement zo spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.  

 Nevýhodou územia je aj erózia pôdy na svahoch, nedostatočné protipovodňové 

opatrenia v blízkosti rieky Myjava a ľahostajnosť obyvateľov k životnému prostrediu. Vo 

väčšine  obcí  nie je vybudovaná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, nakoľko boli 

doposiaľ podporované z verejných zdrojov len väčšie obce nad 2000 obyvateľov a menšie 

nemajú vlastné zdroje na jej vybudovanie.  

  

Geografická charakteristika 

Geomorfológia a geológia územia 

 Na základe geomorfologického členenia územia Slovenska patrí región Podhoran do 

Alpsko-himalájskej sústavy, ktorá sa člení na dve podsústavy: 

 Panónska panva, 

 Karpaty. 

 V rámci podsústavy Panónska panva do riešeného územia zasahujú provincia 

Západopanónska panva, subprovincia Viedenská kotlina a oblasť Záhorská nížina.  

 V rámci podsústavy Karpaty do riešeného územia zasahuje provincia Západné 

Karpaty. V rámci provincie Západné Karpaty do riešeného regiónu zasahujú 2 subprovincie:  

 Vnútorné Západné Karpaty (v rámci tejto subprovincie oblasť Fatransko-tatranská, 

celok Malé Karpaty),  

 Vonkajšie Západné Karpaty (v rámci tejto subprovincie oblasť Slovensko-moravské 

Karpaty, celok Myjavská pahorkatina) 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

21 
 

 Geologické podložie tvoria riečne naplaveniny, na ktorých sa vyskytujú hlinité až 

hlinito-piesčité pôdy. Vyskytujú sa tu predovšetkým pieskovce a vápnité ílovce - flyš. 

Vegetáciu tvoria dubovo-hrabové lesy v oblasti lužných lesov.  

 Z hľadiska seizmických pomerov sa región Podhoran zaraďuje medzi stredne aktívne 

oblasti v rámci Slovenska. 

 

Klimatické podmienky územia  

Na základe klimaticko-geografických typov Slovenska riešené územie leží na rozhraní 

oblastí s nížinnou klímou a horskou klímou. Priemerná ročná teplota vzduchu v riešenom 

území je okolo 9 °C. Najchladnejší je mesiac január, kedy priemerná mesačná teplota 

vzduchu dosahuje hodnoty -2,5 °C. Najteplejší je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 

19,0 °C.  

Priemerný ročný úhrn zrážok je 600 - 700 mm. Najviac zrážok padne v mesiacoch 

máj, jún a júl – priemerne za mesiac 60 mm zrážok. Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm 

a viac je 90 - 100 dní. Časť zrážok v zimnom období padne v regióne Podhoran vo forme 

snehu, z ktorého sa  pri teplotách pod nulou utvorí pokrývka dlhšieho alebo kratšieho trvania 

podľa  priebehu  počasia.  Výskyt snehu a trvanie snehovej  pokrývky na  danom  území  sú z 

roka na rok veľmi premenlivé v závislosti od rázu zimy. Najväčšie rýchlosti vetra a aj najviac 

veterných dní sa vyskytujú v zimnom a jarnom období. Prevládajúci smer vetra je SZ       

(24,5 %). 

 

Pôda 

 V území, v ktorom sa nachádzajú obce OZ Podhoran, prevládajú piesočnaté, hlinito-

piesočnaté, piesočnato-hlinité a hlinité pôdne druhy. Náchylnosť pôd k erózii na väčšine 

riešeného územia je stredná až silná. Hlavné pôdne typy v území sú: lužná pôda,  mačinová 

pôda, hnedá pôda, rendzina. Bonita poľnohospodárskych pôd je nízka. V riešenom území 

majú prevahu málo produkčné poľnohospodárske pôdy a menej dobré lesné pôdy.  

Štruktúru využitia územia, ktorého rozloha je 36 350 ha, je nasledovný: 

poľnohospodárska pôda 47,10 %, lesné pozemky 44,31 %, vodné plochy 1,17 %, zastavené 

plochy 3,98 % a ostatné plochy 3,44 %.  
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Graf č.1: Štruktúra využitia zeme v riešenom území  

 

 

 Najviac územia zaberá poľnohospodárska pôda v obci Jablonové (73,87 %) a v obci 

Osuské (70,32 %), najmenej poľnohospodárskej pôdy je v obci Hradište pod Vrátnom iba 

27,32 % z územia.  

 Najviac zalesnenými obcami sú Hradište pod Vrátnom, kde lesy predstavujú až     

61,06 % územia a Kuchyňa, kde lesy predstavujú až 60,39 % z územia. Najmenej zalesnené 

sú obce Jablonové s 17,91 %, Osuské s 19,52 % a Hlboké s 19,52 %. 

 Vodné plochy zaberajú 1,17 % územia čo je 427 ha. Najväčiu vodnú plochu z 

riešeného územia majú obce Plavecký Mikuláš, Osuské a Pernek. 
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VT č.1: Štruktúra využitia zeme v riešenom území  

obec 

Celková 

výmera 

územia 

Poľn. 

pôda  

Lesné 

pozemky  

Vodné 

plochy  

Zastavené 

plochy a 

nádvoria  

Ostatné 

plochy  

Prietrž 24 674 858 65,68% 25,73% 1,10% 5,05% 2,44% 

Hradište pod Vrátnom 25 190 496 27,32% 61,06% 0,37% 2,62% 8,64% 

Osuské 11 607 310 70,32% 19,52% 1,61% 4,82% 3,73% 

Hlboké 20 132 884 66,06% 22,05% 1,13% 6,61% 4,14% 

Jablonica 31 439 698 46,05% 45,03% 0,79% 5,99% 2,14% 

Cerová 21 883 340 57,80% 33,64% 0,74% 4,88% 2,94% 

Prievaly 14 988 456 56,71% 31,85% 1,49% 5,47% 4,49% 

Plavecký Peter 14 781 480 49,09% 40,88% 1,42% 3,07% 5,55% 

Plavecký Mikuláš 26 728 251 48,27% 45,10% 1,69% 3,23% 1,70% 

Plavecké Podhradie 21 187 916 38,23% 55,24% 1,16% 3,50% 1,87% 

Sološnica 37 773 757 42,19% 51,08% 1,32% 1,68% 3,73% 

Rohožník 27 444 515 37,27% 49,45% 1,29% 5,31% 6,68% 

Kuchyňa 45 134 007 33,95% 60,39% 1,08% 2,70% 1,88% 

Pernek 27 358 048 42,35% 51,32% 1,53% 2,63% 2,18% 

Jabloňové 13 182 451 73,75% 17,91% 1,39% 6,11% 0,84% 

Región Podhoran 363 507 467 47,10% 44,31% 1,17% 3,98% 3,44% 
Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

Rastlinstvo, živočíšstvo 

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na väčšine riešeného územia predstavujú jaseňovo-

brestovo-dubové a jelšové lužné lesy, dubovo-hrabové lesy a cerovo-dubové lesy, kvetnaté 

bukové a jedľové lesy. 

  Z hľadiska živočíšnej regionalizácie Slovenska riešené územie patrí do hraničného 

pásma medzi Panónskou oblasťou a Západnými Karpatmi. Na území sa z poľovnej (srstnatej i 

pernatej) zveri vo voľnej prírode nachádzajú všetky významné druhy (srnec, diviak, bažant, 

jarabica a zajac).  

 

Nerastné suroviny 

Za nerasty sa podľa zákona č. 44/1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva 

(banský zákon) považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry. Ložiskom nerastov je 

prírodné nahromadenie nerastov.  
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VT č. 2: Chránené ložiskové územia v riešenom území 

Názov CHLÚ Nerast Organizácia 

Hradište pod 

Vrátnom – Dolinka 
dolomitické piesky 

Roľnícke družstvo „Vrátno“, 906 12 

Hradište pod Vrátnom 

Jablonica vápenec 
KAMEŇOLOMY, s.r.o., Priemyselná 5, 

915 17 Nové Mesto nad Váhom 

Plavecký Peter vápenec bez organizácie 

Plavecké Podhradie vápence bez organizácie 

Sološnica melafýr 
ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 

3357/23, 841 01 Bratislava 

Sološnica I. (Hrabník) 
cementárska sialitická 

surovina - ílovce 

Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 

Rohožník 

Sološnica II. 
vápenec blokovo 

dobývateľný a leštiteľný 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

Rohožník III. vápenec 
Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 

Rohožník 

Rohožník IV slieň bez organizácie 

Pernek vápenec 
ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 

3357/23, 841 01 Bratislava 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014  

Zdroj: http://www.hbu.sk/sk/Chranene-loziskove-uzemia/Bratislava.alej 

 

Ochrana prírody 

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť 

jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Prírodu a krajinu treba chrániť 

nielen z hľadiska súčasných životných potrieb, ale aj pre potrebu zachovať ju pre budúce 

pokolenie ako zdravú.  

Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä 

v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V 

regióne Podhoran sa nachádzajú dva chránené stromy a to v obciach Cerová a Osuské 

  

VT č.3: Chránené stromy v riešenom území 

Názov Ev. číslo 
Slovenský 

názov taxónu 

Vedecký názov 

taxónu 
Kataster 

Organizačný 

útvar ŠOP SR 

Dub v Pustom 

Mlyne  

S 459  dub letný Quercus robur L. 
Cerová-

Lieskové  

Správa CHKO 

Záhorie  

Osuská lipa  S 450  
lipa 

veľkolistá 

Tilia platyphyllos 

Scop. 
Osuské  

Správa CHKO 

Záhorie  

Zdroj: http://stromy.enviroportal.sk/ 

http://stromy.enviroportal.sk/strom/dub-v-pustom-mlyne
http://stromy.enviroportal.sk/strom/dub-v-pustom-mlyne
http://stromy.enviroportal.sk/strom/osuska-lipa
http://stromy.enviroportal.sk/
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 Na základe zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v riešenom území 

nachádza 15 maloplošných chránených území a 1 veľkoplošné chránené územie (CHKO 

Malé Karpaty), ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MK SR č. 64/1976 Zb. a spresnené 

vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z. z. 

 

VT č.4: Zoznam maloplošných chránených území v regióne OZ Podhoran 

Názov  Obec  
Ev. 

číslo 

Kategória  

Výmera  

(m
2
) 

Rok 

vyhlásenia 

Rieka Myjava  
Prietrž, Jablonica, Osuské 1011 PP 349 384 1996 

Kyseľová  
Hradište pod Vrátnom 87 PP 181 346 1990 

Mníchova 

úboč 

Hradište pod Vrátnom 107 PP 252 562 1990 

Kotlina 
Hlboké, Cerová 1192 CHA 6 166 900 2010 

Zrubárka 
Jablonica 872 PP 132 500 1993 

Rudava 
Prievaly, Plavecký Peter 1193 CHA 19 586 600 2010 

Kamenec  
Plavecký Peter 69 PR 616 200 1988 

Bukovina 
Plavecký Mikuláš 886 PP 50 806 1994 

Deravá skala 
Plavecký Mikuláš 1147 PP 0 1994 

Kršlenica  
Plavecký Mikuláš 84 NPR 1 173 400 1984 

Nové pole 
Plavecký Mikuláš 114 PR 67 738 1983 

Klokoč  
Plavecké Podhradie 1013 PR 215 900 1996 

Pohanská Plavecké Podhradie 136 NPR 1 289 300 1980 

Roštún 

Plavecké Podhradie, 

Sološnica 
148 NPR 3 333 100 1953 

Vysoká Rohožník, Kuchyňa 191 PR 805 300 1988 

Zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk/ 

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a 

hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen 

pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má 

zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, 

voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov EÚ a 

prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 

rôznorodosti v celej EÚ.  

Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území: územia európskeho významu a 

chránené vtáčie územia. V riešenom území sa nachádza 9 území zaradených do národného 

zoznamu území európskeho významua 1 chránené vtáčie územie (Chráneného vtáčieho 

územia Malé Karpaty). 

http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/Nazov/sortType/desc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/Cislo/sortType/asc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/Cislo/sortType/asc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/Kategoria/sortType/asc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/VymeraVl/sortType/asc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/VymeraVl/sortType/asc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/RokVyhlasenia/sortType/asc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/list/sortColumn/RokVyhlasenia/sortType/asc
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1011
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/87
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/107
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/107
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1192
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/872
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1193
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/69
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/886
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1147
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/84
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/114
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1013
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/136
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/148
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/191
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VT č.5: Zoznam území európskeho významu v riešenom území  

Názov 

lokality 
Obec Kód lokality Útvar ŠOP SR 

Horný tok 

Myjavy 
Prietrž, Osuské, Jablonica SKUEV0520 CHKO Záhorie 

Brezovské 

Karpaty 
Hradište pod Vrátnom SKUEV0278 

CHKO Malé 

Karpaty 

Kotlina Hlboké SKUEV0173 CHKO Záhorie 

Kotlina Hlboké, Cerová SKUEV1173 CHKO Záhorie 

Rudava 
Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký 

Mikuláš, Plavecké Podhradie 
SKUEV0163 CHKO Záhorie 

Biele hory 

Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, 

Plavecké Podhradie, Sološnica, 

Rohožník, Kuchyňa 

SKUEV0267 

CHKO Malé 

Karpaty 

Kuchynská 

hornatina 
Kuchyňa, Pernek SKUEV0276 

CHKO Malé 

Karpaty 

Biele hory Kuchyňa SKUEV1267 

CHKO Malé 

Karpaty 

Kuchynská 

hornatina 
Kuchyňa SKUEV1276 

CHKO Malé 

Karpaty 

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/ 

 

VT č. 6: Vybrané charakteristiky navrhovaného Chráneného vtáčieho územia Malé 

Karpaty. 

Výmera [ha]: 55 764 

Prekryv so sieťou CHÚ: 86% 

V pôsobnosti: CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie 

Lokalizácia chráneného územia: 

Kraj: bratislavský, trnavský, trenčiansky 

Okres: Bratislava III, IV, Malacky, Myjava, Pezinok, Piešťany, Senica, 

Trnava  

Kataster: Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica I, Plavecký Mikuláš, Plavecké 

Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Jablonové, 

Lozorno, Turecký vrch, Stupava, Borinka I, Mást I, Mást II, 

Záhorská Bystrica III, Marianka, Brezová pod Bradlom, Doľany, 

Častá, Dubová, Modra, Píla, Pezinok, Budmerice, Veľké Tŕnie, 

Malé Tŕnie, Limbach, Grinava, Neštich, Svätý Jur, Prašník, Dolný 

Lopašov, Vrbové, Chtelnica, Kočín, Lančár, Šterusy, Hradište pod 

Vrátnom, Prievaly, Plavecký Peter, Dobrá Voda, Trstín, Dechtice, 

Buková, Smolenice, Lošonec, Smolenická Nová Ves, Horné 

Orešany, Dolné Orešany, Dlhá 

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU014 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0520
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0278
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0173
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1173
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0163
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0267
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0276
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1267
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV1276
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3.1.1.3 Historický vývoj 

 Záhorie patrí vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým 

podmienkam k najstaršie osídleným územiam na Slovensku. Medzi najstaršie osídlené miesta 

na Záhorí patrí jaskyňa Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši a paleolitická osada pri 

Sološnici. V jaskyni Deravá skala sa našli stopy človeka už z čias mladšieho paleolitu, to 

znamená z obdobia 30 000 až 40 000 rokov pred Kristom. Je to miesto najstaršej stopy po 

živote Homo sapiens na západnom Slovensku. Existencia paleolitického človeka bola 

potvrdená aj v neďalekej Tmavej skale. 

 V 6. až 5. storočí pred n. l. sem prišli kočovní Skýti a neskôr ich vytlačili Kelti, ktorí 

vytvárajú veľké strediská správneho a výrobno-obchodného charakteru – oppidá, 

Dokumentuje to nálezisko Pohanská z mladšej bronzovej doby a zo staršej železnej doby v 

Plaveckom Podhradí, Archeológovia tu odkryli keltské oppidum – jedno z najväčších na 

Slovensku, ktoré malo rozlohu veľkého mesta a počet obyvateľov prevyšoval stredovekú 

Bratislavu. Zánik oppida pravdepodobne súvisel s vojenskými udalosťami na prelome prvej a 

druhej polovice 1. storočia pred Kristom. 

 Z obdobia Veľkomoravskej ríše odkryli archeológovia viaceré sídliská a hradiská 

napríklad v Podbranči, Plaveckom Štvrtku, Senici, Rohožníku, Stupave, Zohore a vo Vysokej 

pri Morave. Po rozpade Veľkomoravskej začiatkom 11. storočia po vzniku uhorského štátu sa 

Záhorie stalo pohraničným územím, tzv. konfíniom. Strážcami západného pohraničia Uhorska 

sa okrem Maďarov stali aj kmene Plavcov a Sikulov. Dodnes po nich zostali stopy v názvoch 

obcí, ktoré založili – Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Plavecký Štvrtok, Sekule, Kuklov, 

Uhorská Ves. Význam si naďalej udržali cesty v smere západ – východ. Jednou z 

najznámejších bola Česká cesta, ktorá prechádzala pri Holíči z Čiech do Uhorska a Záhorím 

viedla cez Jablonicu do Trnavy, Ostrihomu a Budína. Túto cestu chránila sieť pohraničných 

hradov, ktoré vznikli v 13. storočí. Patril k nim Holíčsky hrad, Ostrý Kameň (nazývaný aj 

Ostriež) a hrad Korlátka. Okrem nich vznikli v tomto období aj hrady Pajštún, Branč, 

Plavecký hrad a Kuchynský hrad. 

 Na prelome 14. a 15. storočia musel dať uhorský kráľ Žigmund Luxemburský v 

dôsledku veľkých výdavkov na prípravu tureckej vojny do zálohy veľkú časť kráľovského 

majetku. Takto sa dostali hrady Korlátko a Plavecký hrad do rúk šľachtica Stibora zo Stiboríc. 

V tomto období prenikli zo Záhorskej oblasti husiti a výrazne zasiahli do života tohto územia 

o čom svedčia husitské hradby v obci Prietrž. Najťažším úderom pre celú oblasť bola turecká 
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výprava v roku 1663, v ktorej Turci spustošili Jablonicu, Myjavu, Sobotište a celý rad ďalších 

dedín.  

  Po hospodárskej stránke bolo pre Záhorie významné obdobie, keď sa rod Pálffyovcov 

usadil na rozsiahlom malackom panstve a získal majetky Plaveckého hradu a hradu Devín. Na 

svojich panstvách Pálffyovci vytvorili rozsiahle veľkostatky, na ktorých sa venovali nielen 

poľnohospodárstvu, ale aj iným činnostiam – zakladali menšie pivovary, píly a podobne.  

  V priebehu 18. storočia začalo výrazne narastať národné povedomie Slovákov. Na jej 

čele stáli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslava Hodža, ktorí sa už v roku 

1843 zaslúžili o uzákonenie slovenčiny ako spisovného jazyka Slovákov v Hlbokom.  

  Oblasť regiónu Podhoran si až do polovice 20. storočia zachovala predovšetkým 

poľnohospodársky charakter a okrem prevádzok lokálneho významu tu nebol ani jeden väčší 

priemyselný podnik. Priemysel v tomto období reprezentovali píly, liehovary, cukrovary, 

mlyny a tehelne, v ktorých sa spracúvali lokálne suroviny.  

  Po skončení 2. svetovej vojny bola obnovená Československá republika a moc v 

jednotlivých obciach prevzali revolučné národné výbory, ktorých členovia neboli volení 

občanmi, svoju účasť si ,,vydobyli,, odporom proti režimu Slovenského štátu a zásluhami za 

obnovu Československa. Na jeseň 1945 sa uskutočnila menová reforma, pozemková reforma, 

skonfiškovali sa veľkostatky a bohatším roľníkom predpísali často neúnosné dodávky, tzv. 

Kontingenty. Keď Komunistická strana Československa prevzala moc v štáte začalo sa 

obdobie budovania socializmu. Základným cieľom tohto obdobia bola kolektivizácia 

poľnohospodárstva, zoštátnenie priemyslu, obchodu a remesiel a úplná likvidácia malého a 

stredného podnikania. Vo väčšine záhorských obcí vznikli jednotné roľnícke družstvá a štátne 

majetky, ktoré hospodárili na veľkých výmerách pôdy. Začal sa rozvíjať priemysel v Senici, 

Myjave, Brezovej pod Bradlom, Malackách, Rohožníku a Stupave.  

 November 1989 priniesol pád komunistického režimu a odstránenie „železnej opony" 

medzi Československom a Rakúskom. 1. januára 1993 vznikla po rozdelení Českej a 

Slovenskej federatívnej republiky Slovenská republika a začala sa nová etapa formovania 

slovensko-rakúskych vzťahov a spolupráce.  

 

3.1.1.4 Doterajší rozvoj územia  

 Od začiatku 3.tisícročia zaznamenáva región postupný rozvoj v rôznych oblastiach. 

Napomohli k tomu aj predvstupové fondy z EÚ akými sú PHARE, SAPARD a ISPA, vďaka 
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ktorým sa niektorým obciam regiónu podarilo zlepšiť situáciu v sociálnej, ekonomickej, 

poľnohospodárskej, či inštitucionálnej oblasti. Región Podhoran, ale aj samostatné obce majú 

bohaté skúsenosti z čerpania financií zo štrukturálnych fondov EÚ, z Európskeho sociálneho 

fondu (ESF), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Európskeho 

poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EAGGF).  

  Svojim charakterom patrí región medzi vidiecke poľnohospodárske a podhorské 

územia. Zdrojom zamestnania v regióne je v súčasnosti priemysel, verejná správa, 

poľnohospodárstvo, spracovanie dreva a rôzne služby. Nedostatočne využitý potenciál 

predstavujú prírodné a kultúrne danosti regiónu, ktoré sa v kontexte s ďalšími aktivitami 

môžu stať zdrojom mnohých pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov v oblasti 

cestovného ruchu. Kultúrne pamiatky, prírodné danosti, vodné toky a nádrže, turistické trasy, 

folklór a ľudové tradície sú dobrým predpokladom pre rozvoj vidieckej turistiky. 

Poľnohospodárstvo a s ním súvisiace činnosti ponúkajú priestor pre rozvoj agroturistiky. 

 Príležitosťou pre sociálny a ekonomický rozvoj tohto regiónu je výrazná podpora do 

ľudských zdrojov a miestneho rozvoja vrátane malého a stredného podnikania. Vzájomné 

previazanie a koordinácia rozvojových aktivít dáva väčšiu šancu dosiahnuť väčší efekt pre 

ďalší rozvoj. 

 

3.1.1.5 Zaujímavosti a zvláštnosti územia  

 Región, na ktorom sa OZ Podhoran nachádza, má množstvo  bohatých prírodných 

zdrojov, bohaté kultúrne dedičstvo a históriu územia, ktorú prezentujú zachované zvyky a 

tradície. Špecifikom mikroregiónu je jeho rôznorodosť krajinnej štruktúry a podmienky pre 

aktívny relax a oddych miestnych obyvateľov i návštevníkov. Jeho poloha a lokalizácia voči 

dôležitým oblastiam v priemyselnej ale aj dopravnej sfére (Morava, Rakúsko, Bratislava, 

trojuholník Trnava – Galanta - Senec a Senica - Skalica - Myjava) je výhodou tohto regiónu 

pre možnosť väčšieho prílevu investícií voči ostatným, aj susedným regiónom. Čisté prírodné 

prostredie a atraktívne zaujímavosti sú základným portfóliom pre pritiahnutie návštevníkov 

do územia a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.  K špecifikám Malých Karpát patria 

krasové  územia. Nachádza sa tu Plavecký kras s jaskyňami, vyvieračkami a kaňonovitými 

údoliami (Tmavá, Deravá skala a kaňon Mokrá dolina pri Plaveckom Mikuláši). Malé 

Karpaty sú chránenou krajinnou oblasťou. Pre turistov ponúkajú hustú sieť značkovaných 

chodníkov, pre horolezcov vhodné terény v okolí obce Sološnica, Plavecké Podhradie a 
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Plavecký Mikuláš. Na svoje si prídu milovníci cykloturistiky, rybolovu, poľovníctva či 

hubári. Región je bohatý na vodné nádrže (Osuské, Jablonica, Kuchyňa) a rybníky (Pernek, 

Rohožník, Kuchyňa, Plavecký Peter a Prietrž). 

  

VT č. 7: Zaujímavosti a zvláštnosti územia 

 
Názov Obec Poznámka 

Historické 

zaujímavosti  

Židovská synagóga Rohožník 
Je z 18 storočia. Po rekonštrukcii slúži ako 

galéria. 

Plavecký hrad 
Plavecké 

Podhradie 

Vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť 

v 13.storočí. 

Keltské hradisko 

Pohanská 

Plavecké 

Podhradie 

Významná archeologická lokalita. Je tu 

najväčšie hradisko v dejinách Slovenska 

Rezervácia ľudovej 

architektúry 

Plavecký 

Peter 

V roku 1990 bola obec vyhlásená za 

pamiatkovú rezerváciu ľudovej 

architektúry. 

Pranier Prievaly 

Je z konca 18 storočia. Ide o omietnutý 

pilier s kruhmi o ktoré priväzovali 

previnilcov. 

Hrad Korlátko Cerová  

Bol postavený asi v 11 storočí.  Z 

jednotlivých stavieb sa zachovali zvyšky 

múrov horného hradu a súvislejšie úseky 

dolného opevnenia. 

Evanjelická fara  Hlboké 

Tu v roku 1843 vznikla spisovná slovenčina 

za prítomnosť Ľ. Štúra, M. Hodžu, J. M. 

Hurbana 

Mohyla  

J. M. Hurbana 
Hlboké 

Navrhol ju D. Jurkovič, je 12m vysoká a 

postavená zo spišského travertínu 

Husitské hradby Prietrž 

Opevnenie tvorí 80 cm široký kamenný múr 

lichobežníkového pôdorysného tvaru. Po 

celom obvode sa nachádza 61 strelní. 

Pamätník SNP Prietrž 

Je dielom akademického sochára V. Farára. 

Je to mohutný stĺp z duralových a 

hliníkových trubiek. 

 

 

 

Turistické 

zaujímavosti 

Vrch Vysoká (754 

m n.m.) 
Kuchyňa Druhý najvyšší vrch v Malých Karpatoch 

Camping park 

Karpaty 
Kuchyňa 

Okolie obce ponúka široké možnosti pre 

oddych, plávanie, pešia turistika, 

cykloturistika 
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Turistické 

zaujímavosti 

Náučný chodník 

Bobria hrádza 
Kuchyňa 

Náučno-rozprávkový chodník, ktorý vedie 

okolo vodnej nádrže. V blízkosti sa 

nachádza prirodzený biotop bobrov. 

Amfiteáter 
Plavecké 

Podhradie 

V lete tu prebieha Filmový festival pod 

hradom 

Plavecká jaskyňa 
Plavecké 

Podhradie 

Nachádza sa pod hradom  na západnej 

strane. Je dlhá asi 125 m. našli sa tu 

predmety z dávnej doby laténskej. 

Dub letný Cerová 
Je najstarším chráneným stromom v regióne 

Podhoran. Má 270-rokov. 

Prvý veterný park 

na Slovensku 
Cerová 

V prevádzke je od roku 2003. Dĺžka jednej 

súpravy dosahuje 32 metrov (turbína, 

stožiar s generátorom a trojlistými 

vrtuľami) 

Lipa veľkolistá  Osuské 
Nachádza sa pri soche svätého Vendelína. 

Odhadovaný vek asi 220 rokov. 

Súkromné múzeum 

roľníctva 
Prietrž 

Vzniklo v roku 2009 v budove starého 

kravína. Nachádzajú sa tu staré stroje a 

nástroje používané v minulosti na 

gazdovstve. 

PETRUS PAPIER  Prietrž 
Klasická ručná výroba papiera bez 

spracovania celulózy. 

Rozhľadne 

Sološnica Nachádza sa na kopci Roštún 

Cerová Rozhľadňa má výšku 7 metrov. 

Prietrž Nachádza sa na kopci Lipovec.  

Oddychové 

zaujímavosti 

Relaxačné wellness 

centrum 

Plavecké 

Podhradie 

S možnosťou ubytovania a jazdy na koni vo 

firme Agropartner s. r.o. 

Súkromná galéria 
Plavecký 

Mikuláš 

V galérií sa uskutočnilo niekoľko výstav 

domácich ale aj zahraničných umelcov. 

Galériu vedie Ing. arch. Igor Krist. 

Pivovar Sandorf Prievaly 

V Sandorfskom šenku ponúkajú klasické 

ale aj ochutené pivá a pivné kúpele, ktoré 

majú liečivé účinky 

 

 
3.1.2 Popis prírodných, ľudských, kultúrno-historických, ekonomických a 

inštitucionálnych zdrojov  

3.1.2.1 Demografická situácia 

Vývoj počtu obyvateľov 

Na stanovenie charakteristiky územia je potrebné brať do úvahy demografický vývoj, 

teda stav, štruktúru a vývojové trendy obyvateľstva. Riešené územia je z tohto hľadiska veľmi 
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rozmanité. Na jednej strane sú tu obce, kde výrazne stúpa počet obyvateľov i podiel detskej 

zložky. Na druhej strane sú tu obce, ktoré majú dlhodobo skôr stagnujúci charakter s menším 

nárastom, respektíve poklesom obyvateľstva.  

V období 2001 - 2014 zaznamenala najväčší pokles obyvateľstva obec Cerová    

(12,12 %). Najvyšší nárast obyvateľstva zaznamenali obce Jablonové (14,20 %), Prievaly 

(14,09 %), Pernek (10,3 %) a Hlboké (9,7 %). Celkovo región Podhoran za obdobie 2001 - 

2014 zaznamenal nárast o 2,4 % obyvateľov.  

V čase SODB v roku 2011  malo riešené územie 17 979 trvale bývajúcich obyvateľov. 

Výrazný pokles obyvateľstva v regióne Podhoran nastal práve v roku 2011. Od roku 2012 má 

počet obyvateľov v riešenom území opäť rastúci trend a predpokladá sa, že rast obyvateľstva 

bude naďalej pokračovať. Do roku 2020 bude bývať v regióne Podhoran okolo 18 600 

obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľstva v regióne Podoran je názornejšie zobrazený v tabuľke 

VT č.7  a v Grafe č.2. 

 

VT č. 8: Vývoj počtu obyvateľstva v riešenom území 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet obyvateľov 18 235 18 304 18 305 18 347 17 979 18 043 18 058 18 152 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvateľstva v regióne Podhoran v období 2001 - 2014

 

Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity 
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 Za najvážnejší a zároveň najrizikovejší dôsledok súčasného populačného vývoja na 

Slovensku možno označiť zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, t. j. starnutie. Na 

Slovensku je starnutie obyvateľstva dôsledkom predovšetkým znižovania pôrodnosti a až v 

druhom rade dôsledkom predlžovania ľudského života. Ide o proces, ktorý je v najbližších 

desaťročiach možné len zmierniť, nie zastaviť. Starnutie ovplyvňuje ekonomiku krajiny, 

vyžaduje zásadné zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom zabezpečení 

obyvateľstva. Závažným problémom sa stávajú tiež vzťahy medzi generáciami. 

 Starnutie obyvateľstva v roku 2014 v regióne Podhoran dokazuje aj štruktúra 

obyvateľstva podľa produktívnosti, keď ku kategórii predproduktívneho veku patrí iba 

15,01 % obyvateľstva regiónu, do kategórie produktívneho obyvateľstva 70,39 % a do 

kategórie poproduktívnych 14,60 % obyvateľstva regiónu. Všetky uvedené ukazovatele sú 

rovnaké ako je celoštátny priemer na rok 2014 (15,3 %; 70,7 %; 14 %). Index starnutia v 

sledovanom území je o 6,08 % vyšší ako je celoštátny priemer.  

 

VT č. 9: Štruktúra obyvateľstva v riešenom území podľa produktívnosti 

Obec 
predproduktívny produktívny poproduktívny index 

starnutia počet % počet % počet % 

Prietrž 102 13,86% 493 66,98% 141 19,16% 138,24% 

Hradište pod Vrátnom 84 12,75% 454 68,89% 121 18,36% 144,05% 

Osuské 103 17,00% 422 69,64% 81 13,37% 78,64% 

Hlboké 127 13,53% 651 69,33% 161 17,15% 126,77% 

Jablonica 312 13,84% 1584 70,28% 358 15,88% 114,74% 

Cerová 148 12,52% 794 67,17% 240 20,30% 162,16% 

Prievaly 162 16,27% 682 68,47% 152 15,26% 93,83% 

Plavecký Peter 99 15,76% 453 72,13% 76 12,10% 76,77% 

Plavecký Mikuláš 102 14,23% 493 68,76% 122 17,02% 119,61% 

Plavecké Podhradie 73 10,83% 497 73,74% 104 15,43% 142,47% 

Sološnica 234 15,08% 1092 70,36% 226 14,56% 96,58% 

Rohožník 602 17,37% 2547 73,49% 317 9,15% 52,66% 

Kuchyňa 249 14,73% 1206 71,32% 236 13,96% 94,78% 

Pernek 130 15,37% 580 68,56% 136 16,08% 104,62% 

Jablonové 197 16,33% 830 68,82% 179 14,84% 90,86% 

Spolu 2724 15,01% 12778 70,39% 2650 14,60% 97,28% 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

 V rámci regiónu môžeme pozorovať rôzne odlišnosti. Najnižší podiel obyvateľstva v 

predproduktívnom veku (0 - 14 rokov) má obec Plavecké Podhradie (10,83 %) a najvyšší 
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podiel majú obce Rohožník (17,37 %) a Osuské (17 %). Najnižší podiel obyvateľstva v 

produktívnom veku (15 -  64 rokov) má obec Prietrž (66,98 %) a najvyšší podiel má obec 

Rohožník (73,74 %). Najnižší podiel v poproduktívnom veku (od 65) má obec Rohožník 

(9,15%). Najvyšší podiel majú obce Cerová (20,30 %) a Prietrž (19,16 %). Uvedené najnižšie 

a najvyššie hodnoty ukazovateľov nezodpovedajú hodnotám celoštátneho priemeru.   

 

Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií 

Veková štruktúra obyvateľstva je významným faktorom každej populácie. Historický 

vývoj zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva odzrkadľujú vekové pyramídy regiónu. Pri 

pohľade na vekové pyramídy  regiónu Podhoran z rokov 2007 a 2014 je zrejmé, že ide o  

regresívny vývoj populácie, čo znamená čo znamená prevahu vyšších vekových skupín 

obyvateľstva. V roku 2007 mala najväčšie zastúpenie v prípade mužov veková kategória      

35  - 39 ročných (850 mužov), v prípade žien to bolo pri vekovej kategórii 30 – 34 rokov  

(801 žien). V roku 2014 najväčšie zastúpenie mali muži aj ženy vo vekovej kategórii 35 – 39 

ročných (830 mužov a 780 žien). Celkovo možno pozorovať, že u žien je zastúpenie 

v staršom veku vyššie, čo korešponduje s vyšším priemerným vekom dožitia žien než mužov. 

To potvrdzuje aj fakt, že počet žien vo vekových kategóriách od 75 rokov v rokoch 2007  

(779 žien) aj 2014 (705 žien) je viac ako mužov (v roku 2007 318 a v roku 2014 330 mužov). 

 

Graf 3: Veková pyramída obyvateľstva v regióne Podhoran v roku 2007 

 
Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 
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Graf 4: Veková pyramída obyvateľstva regiónu v roku 2014 

 
Poznámka: Údaje k 31.12.2014, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

Trendy v demografických pohyboch 

 Prirodzený prírastok je jedným zo základných demografických ukazovateľov, 

vyjadrujúci zmenu v populácii, spôsobenú prirodzenou cestou. Ide o rozdiel medzi počtom 

živo narodených detí a počtom zomretých osôb v sledovanom roku. V prípade jeho záporného 

výsledku dochádza k prirodzenému úbytku obyvateľstva. Prírastok obyvateľov v roku 2014 

zaznamenali obce Prietrž (8,15 ‰), Prievaly (5,02 ‰), Rohožník (4,33 ‰), Kuchyňa       

(1,18 ‰) a Sološnica (0,64 ‰). Najväčší úbytok obyvateľstva zaznamenala obec Cerová, kde 

úbytok obyvateľstva je až 13,54 ‰. Ak hodnotíme prirodzený pohyb obyvateľstva v 

sledovanom území v roku 2014, tak musíme hovoriť o prirodzenom úbytku o 0,72 ‰. 

VT č. 10: Prirodzený pohyb obyvateľstva v riešenom území v roku 2014 

Obec 
Počet 

obyvateľov 
Narodení Zomretí 

Prírastok/Úbytok 

obyvateľstva 
‰ 

Prietrž 736 11 5 6 8,15 

Hradište pod Vrátnom 659 7 7 0 0,00 

Osuské 606 3 7 -4 -6,60 

Hlboké 939 7 13 -6 -6,39 

Jablonica 2254 20 21 -1 -0,44 

Cerová 1182 3 19 -16 -13,54 

Prievaly 996 12 7 5 5,02 

Plavecký Peter 628 5 7 -2 -3,18 

Plavecký Mikuláš 717 6 7 -1 -1,39 

Plavecké Podhradie 674 6 11 -5 -7,42 

Sološnica 1552 14 13 1 0,64 

Rohožník 3466 38 23 15 4,33 

Kuchyňa 1691 17 15 2 1,18 

Pernek 846 6 10 -4 -4,73 

Jablonové 1206 10 13 -3 -2,49 

Región Podhoran 18152 165 178 -13 -0,72 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

36 
 

Priaznivejší bol mechanický pohyb obyvateľstva, keďže v roku 2014 sa do regiónu 

Podhoran prisťahovalo 429 obyvateľov a vysťahovalo sa len 335 obyvateľov. Prírastok 

obyvateľstva sťahovaním bol 94 obyvateľov (5,18 ‰). Najväčšie kladné migračné saldo 

dosahovali obce Jablonové (25,70 ‰) a Pernek (21,28 ‰). Záporné migračné saldo t.j. 

úbytok obyvateľstva zo sťahovania zaznamenali obce Cerová (5,08 ‰), Plavecký Peter (4,78 

‰), Rohožník (2,60 ‰) a Sološnica (1,93 ‰). 

 

VT č. 11: Mechanický pohyb obyvateľstva v riešenom území v roku 2014 

Obec 
počet 

obyvateľov 
prisťahovaný vysťahovaný 

migračné 

saldo 
‰ 

Prietrž 736 10 6 4 5,43 

Hradište pod Vrátnom 659 12 4 8 12,14 

Osuské 606 14 10 4 6,60 

Hlboké 939 28 12 16 17,04 

Jablonica 2254 50 37 13 5,77 

Cerová 1182 24 30 -6 -5,08 

Prievaly 996 34 28 6 6,02 

Plavecký Peter 628 11 14 -3 -4,78 

Plavecký Mikuláš 717 25 20 5 6,97 

Plavecké Podhradie 674 11 6 5 7,42 

Sološnica 1552 31 34 -3 -1,93 

Rohožník 3466 72 81 -9 -2,60 

Kuchyňa 1691 29 24 5 2,96 

Pernek 846 32 14 18 21,28 

Jablonové 1206 46 15 31 25,70 

Región Podhoran 18152 429 335 94 5,18 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

 Celkový prírastok obyvateľstva sa skladá z dvoch zložiek, z prirodzeného prírastku 

(ktorý je daný pôrodnosťou a úmrtnosťou) a migračného prírastku (ktorý je výsledkom 

imigrácie a emigrácie obyvateľstva). Napriek skutočnosti, že prirodzený prírastok v roku 

2014 v sledovanom území dosiahol záporný výsledok, celkový prírastok vykázal vývoj v 

kladných číslach. Hrubá miera celkového prírastku je 4,46 ‰. Najväčší celkový prírastok v 

roku 2014 zaznamenala obec Jablonové (28 obyvateľov) a najväčší celkový úbytok 

obyvateľov bol v obci Cerová (22 obyvateľov). 
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VT č. 12: Celkový prírastok obyvateľstva v riešenom území v roku 2014 

Obec 
prírastok/úbytok 

obyvateľstva 

migračné 

saldo 

celkový 

prírastok 
‰ 

Prietrž 6 4 10 13,59 

Hradište pod Vrátnom 0 8 8 12,14 

Osuské -4 4 0 0,00 

Hlboké -6 16 10 10,65 

Jablonica -1 13 12 5,32 

Cerová -16 -6 -22 -18,61 

Prievaly 5 6 11 11,04 

Plavecký Peter -2 -3 -5 -7,96 

Plavecký Mikuláš -1 5 4 5,58 

Plavecké Podhradie -5 5 0 0,00 

Sološnica 1 -3 -2 -1,29 

Rohožník 15 -9 6 1,73 

Kuchyňa 2 5 7 4,14 

Pernek -4 18 14 16,55 

Jablonové -3 31 28 23,22 

Región Podhoran -13 94 81 4,46 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

 Pohyb obyvateľstva v regióne Podhoran v období 2007 - 2014 dosahuje rôzne 

hodnoty. Prirodzený prírastok dosiahol kladný výsledok len v roku 2011 (20 obyvateľov) a 

migračné saldo malo kladné hodnoty po celý čas. Napriek skutočnosti, že prirodzený prírastok 

v sledovanom období v území dosahoval záporný výsledok, celkový prírastok vykázal vývoj 

v kladných číslach okrem roku 2009, v ktorom bol úbytok obyvateľov v regióne Podhoran o 

14 obyvateľov. Najvyšší celkový prírastok v regióne bol v roku 2014 (81 obyvateľov). Vývoj 

pohybu obyvateľstva v riešenom území v období 2007-2014 môžeme vidieť na grafe č. 5. 

 

 

VT č.13: Pohyb obyvateľov v regióne v období 2007 - 2014 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

prirodzený 

prírastok 
-42 -39 -30 -13 20 -48 -13 -13 

migračné saldo 106 80 16 53 54 94 21 94 

celkový prírastok 64 41 -14 40 74 46 8 81 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 
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Graf 5: Vývoj pohybu obyvateľstva v riešenom území za roky 2007-2014 

 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

Národnostné zloženie a vierovyznanie obyvateľstva 

 Z hľadiska národnostnej a etnickej štruktúry možno región Podhoran považovať za 

takmer homogénny. Podľa SODB z roku 2011 je typickou črtou výrazná dominancia 

slovenskej národnosti, ku ktorej sa prihlásilo až 95 % obyvateľov v sledovanom území a k 

národnosti českej sa v tomto období hlásilo 1 % obyvateľov. Česká národnosť je zároveň 

jedinou, okrem slovenskej, ktorej podiel na celkovej populácii presahuje 1 %. Túto 

skutočnosť možno jednoducho vysvetliť polohou regiónu na hranici s Českou republikou. 

Zvyšné 4  % tvorili ostatné národnosti (rómska, maďarská, rusínska, ukrajinská, nemecká, 

poľská a ruská). 

 Religiózna skladba obyvateľstva regiónu Podhoran je v porovnaní s národnostnou 

značne pestrejšia. Najpočetnejšiu skupinu veriacich podľa SODB z roku 2011 tvorili veriaci 

Rímsko -  katolíckej cirkvi a to predstavuje 72,91 % a  druhú skupinu tvorí Evanjelická cirkev 

augustínskeho vyznania, čo predstavuje 6,65 % obyvateľov. Ostatné zastúpenie veriacich, 

ktorí sa hlásia k svojej cirkvi má veľmi malé zastúpenie, sú to veriaci  gréckokatolíckej, 

pravoslávnej, starokatolíckej, evanjelickej metodistickej a apoštolskej cirkvi a svedkovia 
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Jehovoví. Naopak pribúda počet obyvateľov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vyznaniu (12,4 

%). Ide o celospoločenský jav pozorovaný v rámci Slovenskej republiky. 

 

Graf č. 6: Vierovyznanie v riešenom území v roku 2011 

 

Poznámka: SOBD 2011 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

 

3.1.2.2 Infraštruktúra a miestne služby 

 Táto časť rieši situáciu v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných 

službách. Občiansku vybavenosť v obciach regiónu Podhoran charakterizujú zariadenia 

v oblasti administratívy, školské, kultúrne, zdravotnícke a sociálne zariadenia. Priestory 

občianskej vybavenosti sú väčšinou lokalizované prevažne v centrách sídiel. Väčšina 

priestorov občianskej vybavenosti v súčasnosti zodpovedá požiadavkám kladeným na 

občiansku vybavenosť, avšak v blízkej budúcnosti bude potrebná ich rekonštrukcia, resp. 

bude potrebné ich nedostatky riešiť novostavbami. 

 

72,91% 

6,65% 

12,40% 

7,07% 
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0 

Rímskokatolícka cirkev 72,91% Evanjelická cirkev aug.vyznania 6,65% 

Bez vyznania 12,4% Nezistené 7,07% 

Gréckokatolícka cirkev 0,24% Pravoslávna cirkev 0,1% 

Reformovaná kresťanská cirkev 0,01% Evanjelická cirkev metodistická 0,15% 

Cirkev československá husitská 0,02% Kresťanské zbory 0,05% 

Svedkovia Jehovoví 0,11% Ostatné 0,3% 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

40 
 

Administratíva  

 V sledovanom území obyvatelia uspokojujú svoje potreby podľa jednotlivých okresov 

v okresných mestách, pretože sú viazaní legislatívnou príslušnosťou a aj dopravné spojenia sú 

takto orientované. Inštitúcie, ktoré sú občanom potrebné k bežnému životu a musia za nimi 

cestovať do okresného mesta sú: 

 Obvodný úrad Životného prostredia 

 Živnostenský úrad 

 Spoločný stavebný úrad 

 Daňový úrad 

 Záchranný hasičský zbor 

 Policajný zbor  (detašované pracoviská sú v Jablonici a Rohožníku) 

 Na území pôsobí množstvo inštitúcií na rôznych úrovniach. Obce predstavujú najnižší 

a občanovi najbližší článok samosprávy a umožňujú občanom priamy a demokratický 

rozhodovací proces vo všetkých veciach, v ktorých rozhodovacie právomoci prevzali 

samosprávne orgány obcí. Zariadenia miestnych administratív a správ sú zastúpené obecnými 

úradmi, ktorých súčasná lokalizácia je väčšinou vyhovujúca. Všetky tieto úrady majú 

štandardné, no väčšina z nich nadštandardné vzťahy s OZ Podhoran, s ktorým aktívne 

spolupracujú a vytvárajú si tak dobré východiskové podmienky pre zlepšenie služieb 

obyvateľstvu vo všetkých sférach. 

 

Školstvo 

 Sústavu školských zariadení v regióne tvorí 15 materských škôl, 15 základných škôl, 1 

základná umelecká škola a 1 zariadenie výchovnej prevencie a náhradnej výchovy. Všetky 

členské obce majú po jednej materskej a základnej škole. V piatich obciach (Kuchyňa, 

Rohožník, Sološnica, Cerová a Jablonica) je zabezpečená úplná základná školská dochádzka 

t. j. pre 1. – 9. ročník. V ostatných obciach je zabezpečené  vzdelávanie len na prvom stupni, 

teda pre 1. – 4. ročník. 

 Materské školy v regióne Podhoran v školskom roku 2014/2015 navštevovalo 574 

detí. Najviac detí v MŠ je umiestnených v obci Rohožník. Celkovo za posledných 7 rokov bol 

zaznamenaný nárast počtu detí o 13,89 %. Vzhľadom na populačný vývoj v regióne je 

predpoklad ďalšieho postupného rastu počtu detí v predškolských zariadeniach. Vývoj počtu 

žiakov v materských školách v riešenom území je možno sledovať v tabuľke VT č.14. 
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VT č. 14: Vývoj počtu detí v materskej škole v období 2008- 2014 

Obec 
2008 / 

2009 

2009 / 

2010 

2010 / 

2011 

2011 / 

2012 

2012 / 

2013 

2013 / 

2014 

2014 / 

2015 

Prietrž 15 21 22 18 14 16 16 

Hradište pod Vrátnom 14 16 12 9 10 18 20 

Osuské 17 18 19 17 21 22 22 

Hlboké 29 24 28 19 23 24 22 

Jablonica 40 41 46 59 61 63 55 

Cerová 32 30 23 23 30 34 35 

Prievaly 24 24 24 24 23 27 24 

Plavecký Peter 19 18 17 18 18 19 19 

Plavecký Mikuláš 18 19 20 20 21 24 22 

Plavecké Podhradie 21 20 20 19 18 18 18 

Sološnica 44 42 47 44 48 48 62 

Rohožník 120 120 106 109 106 119 127 

Kuchyňa 46 46 46 46 46 50 65 

Pernek 22 24 19 24 24 21 24 

Jablonové 43 46 42 45 45 43 43 

Región Podhoran 504 509 491 494 508 546 574 

Zdroj: Obecné úrady regiónu Podhoran 

 

 

VT č. 15: Vývoj počtu žiakov v základnej škole v období 2008- 2014 

Obec 
2008 / 

2009 

2009 / 

2010 

2010 / 

2011 

2011 / 

2012 

2012 / 

2013 

2013 / 

2014 

2014 / 

2015 

Prietrž 14 15 20 21 21 20 13 

Hradište pod Vrátnom 22 20 28 23 17 14 10 

Osuské 17 17 15 23 23 31 29 

Hlboké 14 22 15 18 16 18 13 

Jablonica 225 223 212 185 192 189 186 

Cerová 150 139 130 128 120 115 113 

Prievaly 23 26 31 38 34 34 35 

Plavecký Peter 21 20 20 14 15 15 9 

Plavecký Mikuláš 19 20 18 21 23 27 29 

Plavecké Podhradie 26 22 23 18 16 11 8 

Sološnica 248 235 234 232 220 217 209 

Rohožník 311 303 306 314 311 307 305 

Kuchyňa 130 125 127 129 136 143 147 

Pernek 24 23 28 28 26 28 23 

Jablonové 25 27 29 37 47 47 46 

Región Podhoran 1269 1237 1236 1229 1217 1216 1175 

Zdroj: Obecné úrady regiónu Podhoran 

 

 Základné školy v regióne Podhoran v školskom roku 2014/2015 navštevovalo 1175 

žiakov. Celkovo za posledných 7 rokov bol zaznamenaný pokles počtu žiakov o 7,41 %. 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

42 
 

V súvislosti s uvedeným vývojom môžeme konštatovať, že dochádza k pohybu žiakov do 

väčších sídiel (Senica a Malacky). V oblasti zariadení základných škôl môžeme očakávať v 

budúcom období nárast počtu detí len v obciach s úplnou základnou školskou dochádzkou. 

 Materiálno-technické vybavenie škôl a učebných pomôcok je vo viacerých prípadoch 

na vysokej úrovni. Skvalitňovanie vyučovacieho procesu na školách odzrkadľujú mnohé 

ukazovatele  akými sú okrem iného aj vybavenie škôl počítačovou technikou a interaktívnymi 

tabuľami, ale aj ich zapájanie sa do rôznych vzdelávacích programov (Infovek, Digitálny 

štúrovci, Sokrates, Comenius, Enviroprojekt, Otvorená škola a pod.), ktoré rozširujú 

vzdelávacie aktivity nielen pre samotných žiakov a študentov, ale aj pre ich učiteľov. 

 Z pohľadu budúcich požiadaviek je nutné naďalej pokračovať v zvyšovaní 

kvalitatívneho štandardu jestvujúcich zariadení a budovanie materiálno-technickej základne.  

 V obci Jablonové sa nachádza aj základná umelecká škola (Súkromná základná 

umelecká škola Jablonové), ktorá zabezpečuje výchovu detí v 3 odboroch: hudobný odbor 

(klavír, akordeón, gitara, husle), tanečný odbor a výtvarný odbor. V obci Sološnica sa 

nachádza Reedukačný domov pre deti a mládež v Sološnici, ktorý je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave a má výrazne nadregionálny význam. 

 

VT č. 16: Vývoj počtu detí a žiakov v období 2008- 2014 

Školský rok 

Počet žiakov 

reedukačného 

zariadenia v Sološnici 

Počet žiakov 

ZUŠ v 

Jablonovom 

2008/2009 65 140 

2009/2010 59 172 

2010/2011 52 168 

2011/2012 64 207 

2012/2013 61 211 

2013/2014 58 211 

2014/2015 56 206 

Zdroj: Obecné úrady regiónu Podhoran 

 

Zdravotníctvo 

 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť obyvateľov regiónu Podhoran je poskytovaná v 

ôsmich obciach (Jablonica, Cerová, Plavecký Mikuláš, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa a 

Pernek), kde v zdravotných strediskách ordinuje praktický lekár pre dospelých. Praktický 

lekár pre deti a dorast ordinuje v štyroch obciach, stomatológ  v piatich obciach a gynekológ v 
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jednej obci. V šiestich obciach sa nachádza lekáreň. Občania ostatných obcí musia navštíviť 

v prípade potreby lekára v spádovej obci alebo v okresných mestách (Senica a Malacky). 

 Nemocničné a súvisiace služby sa poskytujú obyvateľom mikroregiónu hlavne 

v mestách Senica, Skalica, Myjava a Malacky. V niektorých komplikovanejších prípadoch 

pacientov posielajú na operácie do Trnavy a Bratislavy, kde je lepšie zdravotnícke vybave 

 

VT č.17:: Zariadenia zdravotnej starostlivosti v regióne Podhoran v roku 2014 

Obec 

ambulancia 

lekáreň 
praktického 

lekára pre 

dospelých 

praktického 

lekára pre 

deti 

praktického 

lekára 

stomatológa 

praktického 

lekára 

gynekológa 

Jablonica 1 1 1 0 1 

Cerová 1 0 1 0 1 

Plavecký Mikuláš 1 0 0 0 1 

Sološnica 1 1 1 0 1 

Rohožník 1 1 1 1 1 

Kuchyňa 1 1 1 0 1 

Pernek 1 0 0 0 0 

Jablonové 1 0 0 0 0 

Región Podhoran 8 4 5 1 6 

Zdroj: Obecné úrady regiónu Podhoran 

 

Sociálne a verejné služby 

  Poskytovanie sociálnej starostlivosti je zabezpečované prostredníctvom troch 

sociálnych zariadení v obciach Prievaly, Rohožník a Jablonové. Najväčším je súkromné 

zariadenie sociálnych služieb „Seniorville“ v obci Jablonové s kapacitou 79 lôžok, ktoré 

poskytuje komplexné sociálne a zdravotné služby pre svojich klientov v dôchodkovom veku. 

V obci Rohožník je Zariadenie sociálnych služieb Rohožník, ktoré má kapacitu 30 

obyvateľov a v obci Prievaly sa nachádza nájomný domu Senior, kde je zabezpečené 

ubytovanie formou jednoizbových a dvojizbových bytov s vlastnou kuchynkou a sociálnym 

zariadením s kapacitou 25 osôb. V Plaveckom Podhradí je zariadenie sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

 V ostatných obciach sa nenachádzajú žiadne zariadenia ubytovacieho charakteru, 

poskytujúce sociálnu starostlivosť. Niektoré obce majú zriadenú opatrovateľskú službu pre 

starých, resp. chorých občanov, príp. zabezpečujú rozvoz stravy najmä pre starších občanov. 
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 Demografia regiónu vedie k potrebe riešiť kapacity cintorínov vo viacerých obciach 

regiónu Podhoran. 

 

Spoločenské a športové zariadenia 

 V oblasti kultúrnej infraštruktúry sú všetky obce regiónu Podhoran vybavené 

kultúrnymi domami. Technický stav kultúrnych domov je veľmi rozdielny, niektoré obce 

majú zrekonštruovanú budovu na organizáciu kultúrneho života, kým niektoré obce potrebujú 

rozsiahlu rekonštrukciu kultúrnych domov. V každej obci sa nachádza funkčná miestna 

knižnica, ktorá je vo väčšine prípadov otvorená len počas niekoľkých dní v týždni. V obci 

Rohožník sa nachádza kino a v obci Plavecké Podhradie sa nachádza prírodný amfiteáter. 

Športové zariadenia zabezpečujú športovú činnosť a slúžia aj pre oddychové účely 

obyvateľstva. Najrozšírenejším typom športových zariadení (popri športovým areálom 

miestnych škôl) sú futbalové ihriská, ktoré sa nachádzajú vo všetkých obciach regiónu 

Podhoran. Technický stav týchto zariadení je v mnohých prípadoch nevyhovujúci. Veľkým 

problémom je nedostatok krytých športových areálov. 

 Spoločenské organizácie 

 Na spoločenskom dianí v regióne a reprezentácii jeho obcí sa podieľa celý rad 

mimovládnych organizácií, spolkov a umeleckých kolektívov. Takmer v každej obci je 

registrovaných niekoľko občianskych združení. Výrazným podielom ku kultúrno – 

spoločenským aktivitám v regióne prispievajú folklórne súbory a ich tanečné, hudobné a 

spevácke zložky. V uvedených obciach sú zastúpené aj rôzne športové kluby. Z ostatných 

organizácií fungujú dobrovoľné hasičské zbory, poľovnícke združenia a zväzy záhradkárov. 

 

VT č. 18: Zoznam mimovládnych organizácii v regióne Podhoran  

Názov mimovládnej organizácie Sídlo združenia 

Atletický klub Tretra Cerová 380 

TJ Družstevník Cerová 275 

Združ vlastníkov poľnohospodárskej  pôdy Cerová 188 

Pre krajšie Hlboké Hlboké 

TJ Družstevník Hradište p. Vrátnom 

Združenie účastníkov pozemkových úprav Hradište p. Vrátnom č. 80 

Dychová hudba Hradišťanka Hradište p. Vrátnom 

Dobrovoľný hasičský zbor Hradište p. Vrátnom 

BOJA Jablonica 693 
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Kynológia Jablonica, Hurbanova 743 

Kynológia Barvínek Jablonica, Školská 6Odbor KST 

Odbor KST Jablonica, Bernolákova, 684 

Rádio klub OM3KMA Jablonica 584, Kultúrny dom 

Rodičovské združenie pri MŠ Jablonica, Červenej armády 759 

Rodičovské združenie pri ZŠ Jablonica, Školská, ZŠ 

TJ Tatran Jablonica, č. 601 

AMBRÓZIA Osuské, E. Lehotského 158 

FOLKLÓR Osuské, Opendáky 15 

Mariášový klub Osuské, OcÚ E. Lehotského 38 

Motoracing. team Osuské č.13 

RESOC Osuské č. 17 

Šachový klub Osuské č. 57 

TJ Družstevník Osuské č. 12 

TRE - HOR Osuské - Opendáky č. 15 

Združenie tvor. a priatel. Intel. humoru Osuské 158 

Futbal klub FC Plavecký Peter 252 

PODHORAN Plavecký Peter č. 131 

TJ Plavecký Peter Plavecký Peter č. 192 

Autocross 3R Prietrž  č. 78 

Petrus Prietrž 126 

Rybársky spolok Prietrž 126 

TJ Družstevník Prietrž 31 

Združenie vlastníkov poľn. pôdy Prietrž 126 

TJ SLOVAN Prievaly 242 

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš č. 155 

Spolok vlastníkov pôdy Plavecký Mikuláš č. 250 

TJ Plavecké Podhradie č. 243 

MONA Suti mental Plavecké Podhradie 

Jaskyniari Plavecké Podhradie č. 284 

„Spievajúci dôchodci – Záhoria“ „SPIDUCH-Z“ Rohožník 

Ekoteam Rohožník, Sadová 230 

FC Rohožník Rohožník 312 

Materské centrum KVIETOK Rohožník, Kuchynská č. 290/3 

Občianske združenie RÍMSKA Rohožník, Obchodná 316 

Rohožnícky rómsky lúč Rohožník, OcÚ, Školské nám. 1 

Rozprávkovo Rohožník, OcÚ, Školské nám  1 

Športový klub hádzanej Rohožník Rohožník, Obchodná 10 

Stolnotenisový klub Rohožník Rohožník, Ľubomír Horica, 

č.396/3 Vodácky klub Plavci Rohožník Rohožník 398/4 

Výcvikový klub nemeckého ovčiaka Rohožník - 

Vajarskáb 

Rohožník 347, P.O.Box 11 

Združenie abstinentov Slovenska Rohožník, Škol. nám. 394/C 

P.O.Box 19 Futbalový klub Sološnica č. 3 

Nádej, oz pri reedukačnom  domove Sološnica 

OZ Materina  dúška Sološnica č. 527 

Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy Sološnica 277 
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Dan Club Jablonové 

Futbalový klub Jablonové Jablonové 323 

Občianske združenie Jablonka Jablonové 242 

Poľovnícke združenie „Širák“ Jablonové 83 

TJ Družstevník Jablonové v likvidácii Jablonové 

Združenie vlastníkov pôdy v Jablonovom Jablonové 378 

Futbalový klub Kuchyňa Kuchyňa 

KUCHYNČÁNEK Kuchyňa, MŠ, č. 441 

Obec Kuchyňa v 21. storočí Kuchyňa č. 443 

Poľovnícke združenie Modranská likvidácii Kuchyňa – v likvidácii 

STATUA Kuchyňa 174 

TJ Družstevník Kuchyňa Kuchyňa 520 

Združ. Vlastníkov poľov. Pozemkov Kuch.-Per. Kuchyňa 352 

TJ N V Pernek Pernek 11 

Úsmev detí Pernek, ZŠ č. 285 

Zdroj: http://register-neziskovych-organizacii.vyhladajsi.sk/ 

 

3.1.2.3 Kultúrne, historické a prírodné zdroje 

Kultúrne dedičstvo 

  Súčasťou kultúrneho dedičstva v regiónu Podhoran sú aj ľudové tradície a obyčaje, 

ktoré sa tu zachovali až dodnes. Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich 

predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, 

ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu. V dôsledku toho sa objavilo množstvo 

povier, mýtov a legiend. 

 Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. Keďže naši predkovia 

žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu najmä na prírodný 

cyklus (najmä tie z predkresťanských čias). S príchodom kresťanstva sa objavujú aj 

kresťanské sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, dokonca 

môžeme povedať, že čo dedina - to iné zvyky.  

 Začiatok roka je v regióne Podhoran spojený s fašiangovými zábavami, sprievodmi 

masiek a obecnými zabíjačkami. Veľkonočné sviatky sú spojené so šibačkou vo veľkonočný 

pondelok, korbáčmi upletenými z vŕbového prútia a taktiež aj oblievačky. Stavanie máje je 

spojené so spevom piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z 

víťazstva jari na zimou.  Oslavy dňa matiek v mesiaci máj sa obnovil a  stal  sa novodobou 

tradíciou. V mesiaci jún sa organizujú v škole ale aj v obciach akcie pre deti v rámci Dňa detí.  

Hodové  slávnosti v každej dedine sa konajú pri príležitosti výročia vysviacky kostola. 
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Množstvo výstav, súťaže hasičov, futbalové zápasy prinášajú niekedy aj jedinú možnosť 

spoločenského vyžitia v obci. Sviatok svätého Mikuláša - 6. decembra prináša množstvo 

besiedok a obdarovanie detí sladkosťami. S blížiacimi sa Vianocami sú to rôzne druhy 

dobročinných akcií, trhov, koncertov a návštev kostolov.  

Historické pamiatky 

 Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického 

odkazu minulosti. Pamiatky sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz 

našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi 

pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. V riešenom území sa nachádza až 57 

národných kultúrnych pamiatok. Ide najmä o kostoly, pamätné tabule, fary, zvonice, hrady, 

kaštiele, parky pamätné a ľudové domy.  

 

VT č.19: Prehľad národných kultúrnych pamiatok v regióne Podhoran 

kostol mlyn socha pamätná tabuľa fara kaštieľ dom hrad ostatné 

7 2 3 2 2 2 14 2 23 

Zdroj: https://www.pamiatky.sk/sk/page/evidencia-narodnych-kulturnych-pamiatok-na-

slovensku 

 

Medzi tie najvýznamnejšie patria: 

 Evanjelická fara v Hlbokom - je tu zriadená Pamätná izba J. M. Hurbana, ktorá 

prostredníctvom múzejných expozícií hovorí o prvopočiatkoch zrodu nášho 

spisovného jazyka. Dňa 11. júla 1843 sa tu dohodli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav 

Hodža a Jozef Miloslav Hurban na postupe pri zavedení spisovnej slovenčiny do 

praxe.  

 Hrob J. M. Hurbana sa nachádza na kraji hlbokého historického cintorína. Hurbanove 

telesné pozostatky boli zo starého hrobu exhumované a uložené do mohyly,  ktorú 

navrhol architekt Dušan Jurkovič. Je 12 metrov vysoká a postavená zo spišského 

travertínu. 

 Panský kaštieľ v Jablonici je z konca 16. storočia a bol vybudovaný v barokovom 

slohu. Až do roku 1923 patril grófom z rodiny Apponyiovcov. Ide o dvojposchodovú 

budovu s troma krídlami, na hlavnej fasáde s dvoma štvorbokými nárožnými vežami. 

Fasáda stavby bola upravená v sedemdesiatych rokoch 18. storočia v barokovo-
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klasicistickom slohu. Reštaurovaný a čiastočne prestavaný bol kaštieľ v roku 1897. Ku 

kaštieľu patrí baroková trojkrídlová hospodárska budova a park, ktorý je tiež národnou 

kultúrnou pamiatkou. 

 Hrad Korlátko v obci Cerová v časti Rozbehy bol postavený asi v 11. storočí a bol 

majetkom Abovcov. Hrad od polovice 18. storočia pomaly pustol. Z jednotlivých 

stavieb sa zachovali zvyšky múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného 

opevnenia. 

 Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva v Plaveckom Petre reprezentuje typickú 

roľnícku usadlosť južného a západného Slovenska z 19. storočia so všetkými známymi 

prvkami ľudovej architektúry. Predmetom ochrany a pamiatkovej starostlivosti je 26 

objektov. Základným stavebným materiálom chránených domov v Plaveckom Petre je 

nepálená tehla. Spodná časť stien je vymurovaná z kameňa. Je zaujímavé, že v obci 

boli murované domy už v roku 1785. Vo vnútri sú steny omazané hlinou a vybielené 

vápnom. Omietka je ochranným i dekoratívnym prvkom muriva. Sedlová ochrana má 

do ulice murovaný štít, ktorý od čelnej steny oddeľuje rímsa pokrytá jedným radom 

škridiel. Štít je často barokovo ozdobený alebo klasicisticky profilovaný. Pôvodne 

slamené strechy dnes väčšinou pokrýva škridla.  

  Plavecký hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť v 13. storočí. Vlastnil ho i 

Ctibor zo Ctiboríc, neskôr grófi zo Sv. Jura a Pezinka, Salmovci, Szerédyovci, 

Fuggerovci a Balassovci. V rokoch 1705 – 1706 sa o hrad ešte naposledy bojovalo, no 

vojnové udalosti ho natoľko poškodili, že sa stal neobývateľným. Odvtedy je hrad v 

ruinách. Z horného hradu sa zachovala veža a zvyšky paláca, z renesančného dolného 

hradu delové bašty.   

 Panský kaštieľ v Plaveckom Podhradí dali postaviť Pálffyovci v 17. storočí a má štyri 

krídla, štyri nárožné veže a nádvorie. Používali ho do roku 1918 ako lovecký zámok. 

Objekt bol v 18. storočí prestavaný do barokového štýlu a okolie upravili na park. 

Novšie úpravy kaštieľa v 19. a 20. storočí zotreli veľa z jeho pôvodného výtvarného 

vzhľadu.  

 Ďalej sa v regióne nachádza aj niekoľko ďalších kostolov, či už rímsko-katolíckych 

(najmä zo 16.-18. storočia), alebo evanjelických (18.-19.storočie) a ďalších stavieb rôzneho 

charakteru, ktoré majú kultúrny, historický a miesto tvorivý význam. 
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Prírodné zdroje  

 Prírodné zdroje Zeme sú životne dôležité na prežitie a vývoj ľudstva. Niektoré z týchto 

zdrojov, napríklad nerastné suroviny, živočíšne druhy a biotopy, sú konečné – keď sa 

vyčerpajú alebo zničia, stratia sa navždy. Iné, napríklad vzduch, voda a drevo, sú obnoviteľné 

– hoci sa vo všeobecnosti spoliehame na to, že prírodné systémy Zeme zabezpečia ich 

opätovný rast, obnovenie a vyčistenie za nás.  

 

 Energia 

 Energia tvorí špeciálnu formu prírodných zdrojov, pretože nemá materiálny charakter, 

je to fyzikálny jav. Vo fyzicko-geografických pomeroch Slovenska patria medzi významné 

obnoviteľné zdroje energie: slnečná energia, biomasa, veterná energia, vodná energia a 

geotermálna energia. 

 V dnešnej dobe sa slnečná energia v regióne Podhoran využíva aj na tzv. priame 

solárne vykurovanie domácností. Slnečná energia sa ďalej využíva aj k ohrevu vody a na iné 

účely.  

 Potenciál veternej energie na Slovensku je odhadnutý na cca 600 GWh/rok, čo je v 

porovnaní s potenciálom ostatných obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa alebo 

voda, veľmi nízky. V regióne Podhoran v obci Cerová sa nachádza prvý veterný park na 

Slovensku s inštalovaným výkon 4 x 660 kWh. V oblasti Malých Karpát sa nachádzajú aj 

ďalšie lokality s pomerne dobrými veternými podmienkami (priemerná ročná rýchlosť vetra 

dosahuje aspoň 5 m.s
-1

), ktoré by sa mohli využiť na stavbu ďalších veterných parkov.    

 

 Voda 

 Povrchové a podzemné vody sú jedným zo základných surovinových zdrojov, ktoré 

tvoria dôležitú zložku prírodného prostredia a slúžia na zabezpečovanie hospodárskych a 

ostatných celospoločenských potrieb. Patrí medzi najzakladanejšie podmienky života, pretože 

bez nej by nemohol existovať život na Zemi. 

 Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). Tento zákon vytvára podmienky na 

všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov a od 

vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a na ich 

účelné a hospodárne využívanie. 
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Riešené územie patrí do povodia rieky Morava. Kvalita vody v jej toku je veľmi nízka, 

dosahuje IV. - V. stupeň triedy čistoty. Riešené územie má hustú riečnu sieť, 

najvýznamnejšími vodnými tokmi pretekajúcimi cez územie sú rieka Myjava a rieka Rudava.  

Rieka Myjava patrí medzi najznečistenejšie toky Slovenska. Kvalita povrchovej vody 

Myjavy je po celej dĺžke ovplyvňovaná vypúšťanými odpadovými vodami. Najhoršiu kvalitu 

vody dosahuje v skupine mikrobiologických ukazovateľov a základných chemických 

ukazovateľov. V profile Jablonica, pod sútokom s Brezovským potokom (III. - V. trieda), 

dosahuje II. - V. triedu (II. – ťažké kovy, IV. – kyslíkový režim, doplňujúce chemické 

ukazovatele, biologické a mikrobiologické ukazovatele, V. – základné chemické ukazovatele). 

 V prípade rieky Rudava na základe výsledkov merania ukazovateľoch kyslíkového 

režimu možno kvalitu vody zaradiť do II. stupňa čistoty. Podľa ukazovateľa základného 

chemického zloženia je kvalita vody IV. triedy čistoty a zvláštne ukazovatele zaraďujú tok do 

III. triedy čistoty. 

V riešenom území sa nachádza viac vodných nádrží vybudovaných na vodných tokoch 

slúžiacich na poľnohospodárske a rekreačné účely (vodná nádrž Jablonica, vodná nádrž 

Osuské, vodná nádrž Prietrž, vodná nádrž Vývrat Rohožník, vodná nádrž Kuchyňa atď.). 

 V obci Jablonové sú vytvorené podmienky pre stavbu vodnej elektrárne. Vodná 

energia má mnoho výhod. Medzi najvýznamnejšie možno uviesť dlhá životnosť vodných 

elektrárni (viac ako 70 rokov), nízke prevádzkové náklady, je veľmi flexibilná, čo je dôležité 

pre integrované elektrické systémy. 

 

 Ovzdušie   

 Zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 

upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred 

vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov 

znečisťovania. 

 Z hľadiska kvality ovzdušia záujmové územie patrí medzi mierne zaťažené oblasti. Na 

znečisťovaní ovzdušia sa v regióne v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje 

znečisťovania ovzdušia a automobilová doprava, ktoré zaťažujú ovzdušie hlavne tuhými 

znečisťujúcimi látkami, SOx, NOx a CO. V znečistení ovzdušia osobitné postavenie má 

rozsiahla cementárenská výroba lokalizovaná v obci Rohožník.  
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 Z hľadiska komunálnych zdrojov znečistenia ovzdušia v riešenom území možno 

konštatovať, že plynofikáciou obcí bolo odstránené znečistenie z lokálnych zdrojov 

vykurovania.  

 Pôda    

  Z hľadiska kvality pôdneho fondu riešené územie disponuje so stredne kvalitným 

pôdnym fondom. Podľa charakteristiky bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 

poľnohospodárska pôda je zaradená do klimatického regiónu dostatočne teplého, suchého a 

pahorkatinného.  

Pôdy sú na rovinách, miernych, stredných až výrazných svahoch s rôznym stupňom 

skeletovitosti. Pôdy na svahoch sú ohrozené pôsobením vodnej erózie, pôdy na rovinách sú 

ohrozené pôsobením veternej erózie. Kontaminované pôdy sa nenachádzajú v riešenom 

území. Kontaminácia PPF a následne povrchových alebo podzemných vôd sa nepredpokladá 

ani z chemizácie poľnohospodárskej výroby, lebo dávky čistých živín NPK výrazne poklesli 

v poslednom desaťročí (dávky NPK sa v súčasnosti pohybujú pod 100 kg na 1 ha, čo je pod 

potrebou), ktorá skutočnosť sa prejavila aj na úrodách poľnohospodárskych plodín. 

Poľnohospodárska pôda je v závislosti od klimatických podmienok ohrozená vodnou 

a veternou eróziou hlavne na lokalitách so svahovitosťou nad 7°. Hlavnou príčinou tohto javu 

je nevyhovujúce usporiadanie krajinnej štruktúry. 

 

 Lesy    

 Základným právnym predpisom upravujúcim starostlivosť o lesy je zákon č. 61/1977 

Zb. o lesoch, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona lesy sú jedným z najväčších 

bohatstiev Slovenska, sú jednou zo základných zložiek životného prostredia a poskytujú 

trvalý zdroj dreva pre priemyselné odvetvia. Lesy ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a 

pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov, aj ich 

spoločenstiev, uchovávajú prírodné krásy a sú aj zdrojom zdravia a osvieženia obyvateľstva. 

V  území regiónu Podhoran lesné pozemky predstavujú takmer 44 % celkovej rozlohy 

(celoslovenský priemer je 40 %). Najviac zalesnené obce sú Hradište pod Vrátnom 61 %, 

Kuchyňa 60 %, Plavecké Podhradie 55 %, Pernek, Sološnica 51 %, Rohožník 49 %, Jablonica 

a Plavecký Mikuláš 45 %.  
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 Hluk a vibrácie 

K negatívnym faktorom, ktoré nepriaznivo pôsobia a zhoršujú kvalitu životného 

prostredia, patria hluk a vibrácie. Ochrana obyvateľstva pred nadmerným hlukom a 

vibráciami je ošetrená zákonom č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. Prípustná hodnota 

hluku od roku 1997 je 60 dB pre dennú dobu a 50 dB pre nočnú dobu.  

V záujmovom území najväčšími zdrojmi hluku sú cesty II/501, III/503010 a I/51, cez 

ktoré sa realizuje intenzívna cestná doprava. Ďalšou veľmi frekventovanou cestou je cesta II 

triedy cez Babu. 

 

 Odpadové hospodárstvo 

 Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s 

odpadmi je zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku 

odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne 

zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním.  

 Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na 

nakladanie s odpadmi. Riešenie problematiky komunálneho odpadu a nový prístup 

k odpadom majú vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia a na rast životnej úrovne 

obyvateľstva. Základným spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie. 

Potenciál pre regionálnu spoluprácu predstavuje skládka v obci Cerová a spaľovanie 

spracovaného a vytriedeného odpadu v cementárni v Rohožníku. 

 Odpadové hospodárstvo v obciach riešeného územia sa riadi programom odpadového 

hospodárstva (v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších zmien) obce 

a iných subjektov, ktoré boli povinné tieto programy vypracovať na vlastné podmienky a tieto 

prispôsobiť programu obce. 

 V každej obci sú zabezpečené komplexné profesionálne služby v odpadovom 

hospodárstve. V obciach je zavedený separovaný zber komunálneho odpadu (PET fľaše, sklo, 

papier, elektro odpad, kovy atď.) Obce spolupracujú s firmami ASA a.s. a Technické služby  

s.r.o. Senica, ktoré odvážajú domový odpad v dohodnutých termínoch. 

 V strednodobom horizonte bude potrebné zvýšiť informovanosť občanov o 

separovanom zbere komunálnych odpadov, vybudovať zberné dvory s kompostárňou, ako aj 

postupne rekultivovať čierne skládky a staré environmentálne záťaže. 
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 Kanalizácia a čistenie odpadovej vody 

Vo väčšine obcí absentuje verejná kanalizácia, resp. absentujú aj čistiarne odpadových 

vôd. Kompletne odkanalizovaná je obce Rohožník, Jablonica. Čiastočne vybudovaná 

kanalizácia je vybudovaná Prievaly, Plavecký Peter, Sološnica a Kuchyňa. 

Dažďové vody z komunikácií, z nehnuteľností a zo spevnených plôch sú odvádzané 

jestvujúcimi prícestnými odvodňovacími rigolmi pozdĺž komunikácií voľne do terénu. 

Budovanie kanalizácií v regióne je jednou z potrieb Stratégie CLLD Pohoran. Avšak územia 

kde prevláda rozptýlené osídlenie má v  tomto smere značné nevýhody. V niektorých obciach 

je osídlenie rozmiestnené tak, že nedáva dobré predpoklady pre vybudovanie kompletnej 

kanalizačnej siete a napojením aj na ČOV ako v regiónoch ležiacich v rovinne s niekoľkými 

kompaktnými obcami.  

 

3.1.2.4 Dostupné finančné zdroje, rozpočty a majetok obcí 

 V združení je zahrnutých 15 obcí, ktorých celkové finančné zdroje sú v čiastke                

13 244 678 Eur, z toho podielové dane predstavujú 3 944 309 Eur, miestne dane 2 321 918 

Eur. Pri porovnávaní stavu medzi jednotlivými obcami vidieť, že obce, ktoré  majú vyšší 

počet obyvateľov majú aj vyššie zdroje, čo je ovplyvnené vyšším prísunom podielových daní. 

Sú to najmä obce Rohožník, Jablonica, Sološnica, Cerová, Kuchyňa a Jablonové. Jablonové 

má po obci Rohožník najvyššiu hustotu obyvateľstva na km
2
 a to 90,39 obyvateľov/km

2
. 

Pomer miestnych daní k príjmu z podielových daní je rôzny, napr. obec Kuchyňa dosahuje až 

94 %, obec Rohožník 89 %, Jablonica 56 %, Jablonové 42 % a Cerová iba 26 %.  U ostatných 

obcí sa to pohybuje v priemere  okolo 40 %. Na tento príjem majú vplyv rôzne okolnosti ako 

je finančná disciplína, rozhodnutia orgánov u položiek, kde je možné použiť výnimky a pod.  

 Iné zdroje obcí, ktoré sú nepravidelné (dotácie, jednorazové predaje obecného 

majetku, pozemkov atď.) tvoria okolo 50 % z obecných rozpočtov.  

 Obce v regióne združenia Podhoran majú majetok v hodnote 44 426 149 Eur, z toho 

hnuteľný predstavuje 248 055 Eur, nehnuteľný 40 107 520 Eur a finančný 4 070 574 Eur.  

 Investičná aktivita jednotlivých obcí je rozdielna a spravidla závisí od veľkosti obce a 

teda aj výšky rozpočtu a objemu financií získaných z dotácií kraja, ministerstiev a 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 
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VT č. 20: Finančné zdroje jednotlivých obcí 

O b e c 

Finančné 

zdroje 

celkom 

z toho:  Iné zdroje spolu 

(dotácie, tržby z 

predaja) 

Majetok 

spolu 

z toho: 

Podielové  

dane 

Miestne 

dane 
Hnuteľný Nehnuteľný Finančný 

Plavecký Peter 282 523 132 072 114 812                    35 639       2 247 207    7 137    2 001 035              239 035    

Plavecký Mikuláš 460 034 156 500 68 420                  235 114       2 402 562    26 860    2 106 465              269 237    

Plavecké Podhradie 660 683    138 000          60 371                     462 312       1 443 355    18 091    1 425 264    0  

Sološnica 988 900 360 544 193 269                  435 087       3 848 014    5 023    2 904 420              938 571    

Rohožník 3 285 142 760 945 681 216               1 842 981       7 130 579    57 300    7 053 690                19 589    

Kuchyňa 1 294 949 352 371 332 010                  610 568       3 307 241    1 860    3 288 025                17 356    

Pernek 312 024 163 600 50 395                    98 029       1 822 872    0    1 539 463              283 409    

Jablonové 1 080 750 362 650 152 106                  565 994       2 587 651    1 187    2 187 307              399 157    

Prievaly 768 400 179 629 73 654                  515 117       3 669 762    3 415    3 626 011                40 336    

Cerová 668 668 267 723 70 276                  330 669       5 509 413    16 979    4 567 653              924 781    

Jablonica 2 141 498 475 577 266 754               1 399 167       5 620 041    0    4 742 560              877 481    

Osuské 293 956 125 569 35 644                  132 743          696 414    8 248       665 945                22 221    

Hlboké 392 723 181 184 90 030                  121 509       1 452 433    43 005    1 370 027                39 401    

Prietrž 325 849 149 636 60 573                  115 640       1 723 733    43 036    1 680 697    0  

Hradište pod Vrátnom 288 579 138 309 72 388                    77 882          964 872    15 914       948 958    0  

S p o l u: 13 244 678 3 944 309 2 321 918 6 978 451 44 426 149 248 055 40 107 520 4 070 574 

Zdroj: Obecné úrady regiónu Podhoran 
 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

55 
 

3.1.2.5   Ekonomické zdroje  

Ekonomický potenciál územia OZ Podhoran zodpovedá priemeru Slovenska. Vývoj 

hospodárstva v regióne za posledné roky možno charakterizovať ako uspokojivý, vidieť znaky 

oživenia hospodárstva. Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera 

nezamestnanosti, ktorá je jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových 

regiónov. Sprievodným javom vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická 

ohrozenosť. Ekonomická recesia, likvidácia veľkých zamestnávateľov a nízka 

reštrukturalizácia ekonomickej základne vyvolali aj v záujmovom regióne silný tlak na trh 

práce. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Senica (11,25 %) a Malacky (7,43 %) je 

rozdielna. Je to spôsobené najmä vďaka blízkosti malackého regiónu k hlavnému mestu a 

rozširujúcemu sa rozvoju služieb, obchodu a dopravy. 

 

VT č. 21: Miera evidovanej nezamestnanosti  

Územie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovensko 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 13,5 12,29 

Trnavský kraj 4,3 4,29 8,37 8,17 8,88 9,43 9,16 8,03 

Okres Senica 5,75 6,24 12,99 10,92 10,9 11,76 12,49 11,25 

Bratislavský kraj 1,98 2,27 4,36 4,63 5,41 5,72 6,17 6,13 

Okres Malacky 3,5 4,71 8,02 7,46 7,43 8,69 7,22 7,43 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

 Záujmový región patrí do kategórie priemyselno-poľnohospodárskych regiónov SR. Z 

pohľadu makroekonomickej štruktúry rozhodujúce postavenie majú pôdohospodárstvo, 

stavebný a elektrotechnický priemysel. Podnikateľské zázemie tvoria príležitosti 

v poľnohospodárstve, drobnej priemyselnej výrobe, službách, obchode a vidieckom 

cestovnom ruchu. Zloženie obyvateľstva v produktívnom veku má možnosti vytvárať si nové 

pracovné miesta a tak sa samo zamestnávať, resp. lepšie využívať priestor na pracovnom trhu 

v službách.  

 Miera ekonomickej aktivity obyvateľov v roku 2014 v regióne Podhoran bola 59,26 

%, čo je rovnaká hodnota ako celoslovenský priemer, ktorého hodnota je 59,4 %. Najvyšší 

podiel ekonomický aktívneho obyvateľstva bol v obciach Rohožník (62,41 %), Jablonica 

(61,31 %), Jablonové (61,28 %) a Sološnica (60,31 %). Vývoj počtu nezamestnaných 

znázorňuje Graf č.7. 
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VT č. 22: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľstva  

Obec 

celkový 

počet 

obyvateľov 

ekonomicky 

aktívne 

obyvateľstvo 

% 

Prietrž 736 429 58,29% 

Hradište pod Vrátnom 659 358 54,32% 

Osuské 606 349 57,59% 

Hlboké 939 537 57,19% 

Jablonica 2254 1382 61,31% 

Cerová 1182 605 51,18% 

Prievaly 996 573 57,53% 

Plavecký Peter 628 347 55,25% 

Plavecký Mikuláš 717 424 59,14% 

Plavecké Podhradie 674 398 59,05% 

Sološnica 1552 936 60,31% 

Rohožník 3466 2163 62,41% 

Kuchyňa 1691 1011 59,79% 

Pernek 846 505 59,69% 

Jablonové 1206 739 61,28% 

Región Podhoran 18152 10756 59,26% 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

Graf 7: Vývoj počtu nezamestnaných v regióne v období 2007 - 2014 

 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 
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Poľnohospodárstvo 

 Nakoľko združenie pôsobí vo vidieckom prostredí, hlavná oblasť podnikania je 

poľnohospodárstvo. Poľnohospodárska pôda v riešenom území zaberá 171 231ha čo 

predstavuje 47,10 % pôdneho fondu. Z toho najväčšie zastúpenie má orná pôda 80,10 % a 

trvalý trávnatý porast 16,59 %. Najväčšie zastúpenie má orná pôda v obciach Osuské (92,20 

%), Hlboké (90,78 %) a Prievaly (90,00 %). 

 

VT č. 23: Štruktúra a využitie pôdneho fondu v v riešenom území  

Obec orná pôda vinice záhrada ovocný sad 
trvalý trávnatý 

porast 

Prietrž 80,72% 0,00% 2,68% 1,45% 15,15% 

Hradište pod Vrátnom 79,73% 0,00% 1,62% 0,24% 18,40% 

Osuské 92,20% 0,00% 1,67% 0,07% 6,06% 

Hlboké 90,78% 0,00% 1,70% 0,02% 7,50% 

Jablonica 89,65% 0,00% 2,61% 0,12% 7,63% 

Cerová 75,88% 0,00% 2,85% 0,93% 20,34% 

Prievaly 90,00% 0,00% 2,57% 0,92% 6,51% 

Plavecký Peter 86,96% 0,00% 1,85% 0,00% 11,19% 

Plavecký Mikuláš 82,85% 0,00% 2,06% 0,00% 15,09% 

Plavecké Podhradie 67,75% 0,00% 2,09% 0,13% 30,04% 

Sološnica 74,00% 0,00% 2,37% 0,34% 23,29% 

Rohožník 74,62% 0,00% 3,10% 0,00% 22,27% 

Kuchyňa 74,59% 0,02% 3,99% 1,80% 19,60% 

Pernek 77,65% 0,05% 2,80% 0,00% 19,51% 

Jablonové 66,11% 0,21% 2,81% 5,05% 25,89% 

Región Podhoran 80,10% 0,01% 2,53% 0,76% 16,59% 

Poznámka: Údaje k 31.12.2014 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 

 Medzi najväčšie poľnohospodárske podniky regiónu Podhoran zaraďujeme: 

AGROPARNER spol. s r.o.,  Plavecké Podhradie, EuroGen spol. s r.o., Prievaly, Pernecká 

agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek, Brest spol. s r.o., Plavecké Podhradie, CORMET 

spol. s r.o. v Plaveckom Petre, Poľnohospodárske družstvo Záhorie so sídlom v Jablonici, 

Roľnícke družstvo Prietrž, Poľnohospodárske družstvo Prietrž - Podhorie, Poľnohospodárske 

družstvo Senica (k. ú. Hlboké), Roľnícke družstvo Vrátno v Hradišti pod Vrátnom.  

     Najvýznamnejšie poľnohospodárske spoločnosti v regióne sú:  

 AGROPARTNER spol. s.r.o.  

 Najväčší poľnohospodársky podnik v rámci nášho združenia so sídlom v Plaveckom 

 Podhradí, obhospodaruje 2964 ha poľnohospodárskej pôdy. Z tejto výmery je 1158 ha 

 trvalých trávnych porastov a podnik hospodári v systéme ekologického 
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 poľnohospodárstva. Spoločnosť sa zaoberá živočíšnou, rastlinnou výrobou a tiež 

 agroturistikou. V rámci živočíšnej výroby chová cca. 550 VDJ hovädzieho dobytka  

 v systéme ekologickej výroby pre mäsové účely. V rámci rastlinnej výroby pestuje  

 bežné trhové plodiny na potravinárske účely ako i kŕmne účely. Spoločnosť 

 prevádzkuje úspešný agroturistický areál v Plaveckom Podhradí, kde sa nachádza i  

 predajňa farmárskych výrobkov - Slovenský gazda, kde ponúka vlastné mäsové 

 výrobky. Ku koncu roka 2014 spoločnosť zamestnávala 126 zamestnancov. 

 EuroGen spol. s r.o.  

 Poľnohospodársky podnik so sídlom v Prievaloch zaoberajúci sa živočíšnou 

 a rastlinnou výrobou v ekologickom systéme poľnohospodárstva.  Spoločnosť  

 spracováva a vyrába vlastné mäsové výrobky, obhospodaruje 1705 ha 

 poľnohospodárskej pôdy a  z toho je 96  ha trvalých trávnych porastov. V rámci 

 živočíšnej výroby chová 250 VDJ hovädzieho dobytka v systéme ekologickej výroby 

 pre mäsové účely, v rámci rastlinnej výroby pestuje bežné trhové plodiny na 

 potravinárske a kŕmne účely. Spoločnosť má úspešnú prevádzku na spracovanie 

 a výrobu mäsa pod značkou „Záhorácke hovjadzi„. Prevádzka vyrába kvalitné 

 mäsové výroby, predáva vlastné hovädzie mäso. Ku koncu roka 2014 spoločnosť 

 zamestnávala 25 zamestnancov. 

 Pernecká agrárna spoločnosť spol. s r.o. 

 Konvenčný poľnohospodársky podnik so sídlom v Perneku, ktorý sa špecializuje na 

 chov dojníc s trhovou produkciou mlieka a konvenčnou rastlinnou výrobou.  

 Spoločnosť obhospodaruje  1797 ha poľnohospodárskej pôdy z toho je 46  ha trvalých 

 trávnych porastov. V rámci živočíšnej výroby chová 715 VDJ hovädzieho dobytka pre 

 účely produkcie mlieka. V rámci rastlinnej výroby sa predovšetkým špecializuje na 

 výrobu krmív pre HD a bežné potravinárske plodiny ako je sója, pšenica, jačmeň, 

 repka, kukurica. Ku koncu roka 2014 spoločnosť zamestnávala 10 zamestnancov. 

 Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE 

 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jablonici , ktoré sa špecializuje na chov 

 dojníc s trhovou produkciou mlieka a konvenčnou rastlinnou výrobou. Spoločnosť 

 obhospodaruje 1750 ha poľnohospodárskej pôdy z toho je 128  ha trvalých trávnych 

 porastov. V rámci živočíšnej výroby chová 350 VDJ hovädzieho dobytka pre účely 

 produkcie mlieka. V rámci rastlinnej výroby sa špecializuje na pestovanie cukrovej 
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 repy a bežných konvenčných plodín. Ku koncu roka 2014 spoločnosť zamestnávala 53 

 zamestnancov. 

 CORMET spol. s r.o. 

 Zmiešaný podnik so sídlom v Plaveckom Petre, ktorý podniká v poľnohospodárskej 

 prvovýrobe a tiež v stavebníctve. V rámci poľnohospodárskej výroby sa venuje 

 rastlinnej výrobe a chovu koní. Spoločnosť obhospodaruje 768  ha poľnohospodárskej 

 pôdy z toho je 36  ha trvalých trávnych porastov. V rámci rastlinnej výroby sa 

 špecializuje na pestovanie pšenice ozimnej , pšenice tvrdej, kukurice, jačmeňa a sóje. 

 V rámci živočíšnej výroby chová 27 VDJ koní plemena slovenského teplokrvníka.  

 V rámci stavebnej výroby sa špecializuje na drobné inžinierske a obytné stavby 

 v rámci nášho regiónu.  Ku koncu roka 2014 spoločnosť zamestnávala 14 

 zamestnancov. 

 

Priemysel 

Priemyselnú výrobu riešeného územia zastupujú predovšetkým drevospracujúci 

priemysel, ťažobný a stavebný priemysel.  

Najvýznamnejšie priemyselné podniky v riešenom území sú: 

 CRH (Slovensko) a. s. Rohožník je nadnárodná spoločnosť, ktorá je najväčším 

slovenským producentom a predajcom bieleho a šedého cementu, vápencových a 

vápnových výrobkov, suchých omietkových zmesí a žiarobetónov. Zároveň patrí 

medzi najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu Podhoran, keďže ku koncu roku 

2014 zamestnávala 651 zamestnancov. Avšak oproti roku 2013 ide o zníženie o 74 

zamestnancov. 

 Baumit Slovensko pôsobí na Slovensku od roku 1994 a vyrába omietkové zmesi. V 

súčasnosti zamestnáva viac ako 140 zamestnancov. Spoločnosť sídli v Bratislave a 

vlastní dva výrobné závody - v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke. 

 Významným zamestnávateľom je aj Letisko Malacky-Kuchyňa, ktoré sa nachádza v 

obci Kuchyňa. Svoju základňu tu má Dopravné letecké krídlo, ktoré tvorí 1. 

Dopravný roj (vybavený lietadlami An-26) a 2. Dopravný roj (vybavený lietadlami L-

410 Turbolet). 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kuchy%C5%88a_%28okres_Malacky%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Antonov_An-26
https://sk.wikipedia.org/wiki/Let_L-410_Turbolet
https://sk.wikipedia.org/wiki/Let_L-410_Turbolet
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Trhové služby 

Služby v obciach regiónu Podhoran sú rozmanité a na rôznej úrovni. Najpestrejšia 

škála služieb je dostupná v najväčších obciach riešeného územia (Rohožník a Jablonica). 

Poskytovanie rôznych trhových služieb v riešenom území je vyhovujúce, vo väčšine prípadov 

sa rozvíjajú na základe živnostenských oprávnení a v prevažnej miere v priestoroch rodinných 

domov a garáží (prípadne vo vyčlenených priestoroch pre tento účel).  

Jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva je odvetvie 

cestovného ruchu, ktoré má prierezový charakter a na jeho realizácii sa priamo podieľa celý 

rad odvetví. Pre svoju dynamiku, nízku investičnú a importnú náročnosť, ako aj pre vysoký 

podiel živej práce, je jedným z rozhodujúcich faktorov možného znižovania nezamestnanosti 

a napredovania regiónu. Územie regiónu Podhoran má vhodné podmienky pre rozvoj 

vidieckej turistiky a agroturistiky. Prepojenie turistiky, zimnej rekreácie s rekreáciou pri vode 

predstavuje v kontexte s ďalšími aktivitami a využitím prírodných a kultúrnych daností 

územia nevyužitý potenciál pre vytvorenie atraktívnej ponuky pre návštevníkov regiónu, a 

tým aj pre rozvoj cestovného ruchu. 

 Ubytovacie služby sa nachádzajú v Prietrži, Hradišti pod Vrátnom, Jablonici, Cerovej, 

Prievaloch, Plaveckom Petre, Plaveckom Podhradí a Rohožníku. Ubytovacie a reštauračné 

služby sú ponúkané v obciach Jablonica, Prievaly, Plavecké Podhradie a Rohožník. V obci 

Kuchyňa sa nachádza Camping Park Karpaty, ktorý ponúka ubytovanie formou stanovíšť pre 

obytné automobily, stany, prívesy a karavany. Celkovo možno konštatovať, že ubytovacích a 

stravovacích zariadení v regióne je málo a vo viacerých prípadoch si vyžadujú rekonštrukciu a 

vyššiu vybavenosť. Región Podhoran vytvára ideálne predpoklady na tvorbu ubytovacích 

kapacít v intímnom prostredí a tichu (ale tiež pre trvalé bývanie, či rekreáciu). Ide najmä o 

ubytovanie v súkromí v takomto prostredí, ktoré je v ostatnom čase stále viac a viac 

uprednostňované práve vďaka terajšiemu životnému štýlu, kedy je „útek z bežného života“ a 

zhonu v mestách na vidiek mnohokrát jedinou možnosťou na relaxáciu, aktívny oddych a 

načerpanie nových síl. Ide tu najmä o víkendové ubytovanie (okrem letných prázdnin), kedy 

sú tieto kapacity vyhľadávané najmä rodinami s deťmi, ale aj turistami spoznávajúcimi krásy 

prírody. 

 V regióne Podhoran sa nachádzajú dve wellness zariadenia. Wellness centrum 

Podkova sa nachádza v Plaveckom Podhradí v priestoroch budovy AGROPARTNER spol. 

s r.o. Útulné privátne zariadenie je vhodné najmä pre menšie skupiny, ktoré môžu využiť 

hydromasážnu vaňu, parnú saunu, fínsku (suchú) sauna, protiprúdny bazén, oddychovú 
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miestnosť, solárium a masážny kútik. Pivné kúpele a wellness Sandorf sa nachádzajú v obci 

Prievaly a ponúkajú možnosť využiť pivné kúpele, jacuzzi, fínsku saunu, tureckú (parnú) 

saunu, oddychovú miestnosť a masážny kútik. 

Odvetvie vidieckeho cestovného ruchu je novým začínajúcim druhom aktivity na 

tomto území. Malé hviezdičky v tomto smere sú, ale obyvateľstvo nie je na tento spôsob 

podnikania zatiaľ zvyknutý a neobjavilo ho. O tom, že územie je veľmi vhodné svedčí aj 

veľké množstvo chalupárov, ktorí kupujú a obývajú nevyužívané domy v obciach 

a nachádzajú tam vhodné podmienky na oddych a relax. Obce majú vhodné objekty 

k prebudovaniu na rôzne športové a ubytovacie priestory. Treba mať fantáziu a pozerať sa na 

veci, ktoré sú pre nášho občana samozrejmé očami cudzími a objavovať ponuky pre turistov. 

 

3.1.2.6 Popis doteraz realizovaných aktivít v území, ich význam, prípadné nedostatky 

 OZ Podhoran vo svojom regióne, v katastroch združených obcí od svojho vzniku 

doteraz realizovalo pre svoju členskú základňu viacero investičných a neinvestičných akcií. 

Z investičných, kde je nositeľom priamo OZ Podhoran, to bola výstavba Rozhľadne Lipovec 

a Náučný chodník v obci Prietrž. Rozhľadňa bola financovaná z projektov spolupráce SR – 

CZ, z fondu mikroprojektov, kde bol poskytovateľ Trenčiansky samosprávny kraj. Náučný 

chodník bol vybudovaný z Projektov spolupráce na národnej úrovni, kde partnerom bola 

MAS Vodný raj so sídlom v Malých Dvorníkoch, okres Dunajská Streda. Tu bola 

poskytovateľom PPA, z PRV SR 2007 – 2013.   

 Združenie pracovalo na princípoch LEADER a jeho prostredníctvom bolo 

prerozdelených 2 081 000 Eur. V rámci 17 výziev OZ Podhoran bolo podaných 54 žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok. Pôvodne bolo v ISRU Podhoran plánovaných 11 výziev, na 

3 opatrenia, v skutočnosti ich bolo vyhlásených 17, t.j. o 6 výziev viac ako sa plánovalo. 

  Vyhodnotenie podľa opatrení je nasledovné: 

 opatrenie 3.2.B Podpora činností  v oblasti vidieckeho cestového ruchu – 

marketing CR 3 výzvy boli plánované aj zverejnené. Na tieto sa neprihlásil ani jeden 

uchádzač, finančné prostriedky boli v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 

Leader, presunuté do opatrení 3.4.1. a 3.4.2. na základe pripravených projektových 

zámerov oprávnených žiadateľov. 

 opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo boli plánované 4 výzvy 

a tie boli aj vyhlásené a uzatvorené.  
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 opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí boli plánované 4 výzvy, všetky boli 

realizované a uzatvorené. 

 11.výziev bolo uzatvorených tak, ako boli pôvodne plánované v harmonograme, 

zverejnenom a prístupnom každému žiadateľovi, podľa pôvodnej zmluvy t. j. do konca marca 

2012. Dodatkom č. 3, zo dňa 16. marca 2012, k zmluve č.  3900039 bol tento termín v zmluve 

predĺžený do 31. mája 2013. Po určitých presunoch a zrušení niektorých žiadostí zostali 

finančné prostriedky, a preto dodatkom č. 7 k ISRÚ boli naplánované ešte ďalšie 2 výzvy a to 

po jednej na každé opatrenie. (3.4.1. a 3.4.2.) Tento dodatok č. 4 bol schválený PPA dňa 

11.júna 2012. Po tomto termíne boli vyhlásené dve výzvy a to výzva č. 12/PRV/MAS 39 na 

opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v čase od 4.6. – 22. 6. 2012 s dátumom vyhlásenia 

17.5.2012 na sumu 87 108 Eur a výzva č. 13/PRV/MAS 39 na opatrenie 3.4.1. Základné 

služby pre vidiecke obyvateľstvo v čase od 4.6. -22.6. 2012 s dátumom vyhlásenia 17. 5. 2012 

na sumu 120 000 Eur. Na tieto výzvy reagovali 4 žiadatelia avšak obidve výzvy na základe 

upozornenia RO dňa 25. 6. 2012  z dôvodu chybného dátumu vyhlásenia boli pasívne a neboli 

prijaté žiadne žiadosti. resp. zrušené prijatie. Následne na to boli opäť vyhlásené ďalšie 2 

výzvy s odstráneným nedostatkom a to výzva č. 14/PRV/MAS 39 na opatrenie 3.4.2. Obnova 

a rozvoj obcí, dňa 27. 6. 2012 a výzva č. 15/PRV/MAS 39 na opatrenie 3.4.1. Základné 

služby pre vidiecke obyvateľstvo, dňa 27.6. 2012. Z dôvodu krátenia pred podpísaním zmluvy 

so žiadateľom a odstúpenia od zmluvy vznikol nový zostatok vo výške 62 293 Eur a na tento 

boli vyhlásené výzvy č. 16 a 17 na obidve opatrenia.  

 Celkovo teda bolo prijatých 54 ŽoNFP, z toho bolo 7 žiadostí z konania o žiadosti  

stiahnutých a neriešených. Boli to najmä dôvody rozhodnutia miestnych samospráv, v jednom 

prípade nedostatok finančných prostriedkov na dané opatrenie v danej oblasti a v dvoch 

prípadoch bola žiadosť o NFP vyradená v priebehu kontroly na PPA. Celkom bolo v 47 

prípadoch konanie o žiadosti ukončené a bola medzi žiadateľom a PPA podpísaná zmluva. 

 

VT č. 24: Zoznam poskytnutej pomoci členom OZ Podhoran     

Člen  

Kto 

poskytol 

pomoc 

Názov pomoci  Rok 

Suma 

v tis. 

EUR 

Obec 

Jablonica 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia strechy KD 

2010 57 

Obec 

Cerová 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
2010 66 
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obyvateľstvo, projekt: Výstavba multifunkčného 

šport. ihriska 

Obec 

Prietrž 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia obecného 

úradu 

2010 66 

Obec 

Plavecký 

Peter 

PPA 
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia domu smútku 

2010 66 

Obec 

Prievaly 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Fasáda a úprava vstupu 

Obecného úradu Prievaly 

2010 62 

Obec 

Sološnica 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Výmena okien na KD v 

Sološnici 

2010 46 

Obec 

Rohožník 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Tréningové futbalové ihrisko 

2010 50 

Obec 

Cerová 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia autobus. 

zastávky a priľahlého priestranstva  

2011 19 

Obec 

Pernek 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Autobusové zastávky v obci 

Pernek 

2011 19 

Obec 

Rohožník 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia strechy KD 

2011 36 

Obec 

Rohožník 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice. 

2011 14 

Obec 

Plavecký 

Peter 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Zateplenie fasády budovy 

OÚ 

2011 39 

Obec 

Plavecké 

Podhradie 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Obnova obecného amfiteátra 

v Pl. Podhradí 

2011 65 

Obec 

Plavecký 

Mikuláš 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Obnova fasády budovy OÚ 

a rekonštrukcia parkoviska 

2011 46 
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Obec 

Pernek 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Stav. Úpravy budovy OÚ v 

Perneku 

2011 19 

Obec 

Plavecké 

Podhradie 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Výstavba vonkaj. rekr. 

A relaxač. centra vrát. zázemia 

2011 66 

Obec 

Osuské 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt:Rek.KD Osuské 

a spoločenského klubu 

2012 46 

Obec 

Jablonica 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Obnova fasády hasič. Zbroj 

gáráží a oplotenia, 

2012 12 

Obec 

Plavecké 

Podhradie 

PPA 
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Obnova domu smútku 

2012 54 

Obec 

Jablonové 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Príst. bezbarier. OÚ - 

architektúra 

2012 58 

Obec 

Jablonové 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Príst. bezbarier. OÚ - 

profesie 

2012 28 

Obec 

Jablonové 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Vonkajšie fitnes ihrisko – 

šport. Areál Jablonové 

2012 21 

Obec 

Plavecké 

Podhradie 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Výst. Vonkaj. Rekreač. 

A relax. centra 

2012 66 

Obec 

Kuchyňa 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia 

a modernizácia obec. budov 

2012 19 

Obec 

Plavecký 

Mikuláš 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Rek. garáže na hasičskú 

zbrojnicu 

2012 61 

Obec 

Plavecké 

Podhradie 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo, projekt: Výst. vonkaj. rekreač. 

a relax. centra so zázemím  

2012 63 

Obec PPA 
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
2012 6 
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Hradište 

pod 

Vrátnom 

obyvateľstvo, projekt: Rekonštrukcia 

a modernizácia zasadačky v budove OÚ 

Obec 

Prietrž 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Horné 

Paseky 

2011 66 

Obec 

Plavecký 

Peter 

PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Revitalizácia územia obce Pl.Peter 

2011 66 

Obec 

Cerová 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt 

Rekonštr. autobusových zastávok  a pril. verejných  

priestranstiev 

2011 27 

Obec 

Jablonica 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Rekonštrukcia MK, Školská ulica 

2011 56 

Obec 

Osuské 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Rekonštrukcia MK na ul E.Lehotského 

2011 66 

Obec 

Sološnica 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Rekonštrukcia ulice pri Hrabníku 

2011 31 

Obec 

Jablonica 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Chodník na ul. Červenej armády 

2011 17 

Obec 

Kuchyňa 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Kuchyňa-kanalizácia – kmeň stoka A 

2011 66 

Obec 

Osuské 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Rekonštrukcia spev. plôch pri KD  

2012 21 

Obec 

Cerová 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Miestna komunikácia  pod školou 

2012 65 

Obec 

Pernek 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Komunikácia pre peších - chodníky 

2012 65 

Obec 

Pernek 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Stav. Úpr. Budovy OÚ + spev plochy, komunikácia 

pre peších - chodníky  

2012 19 
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Obec 

Prievaly 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, 

projekt:Rekonštrukcia chodníkov v obci Prievaly 

2012 66 

Obec 

Rohožník 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Obyt. Zóna pri ihrisku – komunikácia a chodníky 

2012 66 

Obec 

Kuchyňa 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Úprava verejného priestranstva obce Kuchyňa 

2012 43 

Obec 

Jablonové 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Výstavba MK a chodník 

2012 20 

Obec 

Rohožník 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Miestna komunikácia-ulica pri Potoku 

2012 40 

Obec 

Sološnica 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Miestna komunik.v časti Betlehem 

2012 47 

Obec 

Pernek 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Rekonštrukcia chodníka 

2013 5 

Obec 

Rohožník 
PPA 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 

LEADER, op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, projekt: 

Komunikácie a chodníky 

2013 52 

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci 

Ďalej  bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ pre OZ Podhoran prostredníctvom PPA č. 

zmluvy 3900039 op. č. 4.3  chod MAS v čiastke 416 200 Eur, ale táto suma nebola dočerpaná 

z dôvodu opatrnosti a sledovania refundácií na implementáciu pre žiadateľov. Tu nebolo 

zatiaľ refundovaných 100 180 Eur, tam kde boli finančné prostriedky zmluvne zabezpečené.  

 

Zoznam zdrojov analýzy a vstupných dokumentov je v Prílohe č.6. 

 

3.2 SWOT analýza 

 Verejnosť (občania, profesijné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých 

sektorov) boli zapojení do procesu tvorby SWOT analýzy tak, že boli oslovený anketovými 

lístkami, osobným prieskumom, znalosťami a skúsenosťami od starostov, vrátane účasti 

občanov v procese zostavovania analýz. Celkove však možno konštatovať pasivitu k  veciam 

verejným. Občania vystupujú skepticky, znechutene, nedôverčivo, čo je do značnej miery 

ovplyvnené masmédiami. Cieľom  použitia uvedených nástrojov bolo získať informácie 
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o potrebách, záujmoch, problémoch a očakávaniach verejnosti za účelom získania podkladov 

pre definovanie silných a slabých stránok, problémov a priorít rozvoja  územia Podhoran. 

Najväčšiu úlohu pri tvorbe SWOT analýzy zohrávali starostovia jednotlivých obcí a len niečo 

málo predstaviteľov dobrovoľníkov z neziskového sektoru. Dobrou pomôckou pri tvorbe 

SWOT analýzy bolo čerpanie potrieb z PHSR členských obcí na roky 2014 – 2020.  

 

Tabuľka č. 2: SWOT analýza 

Oblasť Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

 

Poloha, 

prírodné 

pomery 

Dobrá 

geografická 

poloha 

vzhľadom 

k rozvojovým 

pólom Senica, 

Malacky, 

Trnava, 

Bratislava  

Územie sa 

nachádza v dvoch 

krajoch s rôznymi 

administratívnymi 

prístupmi 

Získanie 

finančných 

zdrojov na 

podporu 

zamestnanosti 

a vytvorenie 

nových služieb 

v oblasti 

cestovného ruchu 

 

Územie krajov 

hraničí s dvomi 

štátmi Českom a 

Rakúskom 

Jazyková bariéra, 

neznalosť 

nemčiny 

Možnosť 

cezhraničnej 

spolupráce 

s Českom a 

Rakúskom 

Stagnácia 

nadviazanej 

lokálnej, 

regionálnej 

spolupráce, 

absencia 

nových 

partnerských 

vzťahov 

Pestré prírodné 

pomery na 

malom území, 

prírodné lokality 

s významnými 

estetickými 

a biologickými 

hodnotami 

Nevybudované 

turistické 

a cyklistické 

chodníky, chýba 

značenie 

a zázemie pre 

oddych 

Príležitosť na 

vybudovanie 

cyklodopravy po 

nevyužívanom 

železničnom 

násype 

z Pl.Mikuláša do 

Jablonice  

Postupný 

zánik násypu, 

zarastenie 

vegetáciou, 

prekopanie 

určitých 

úsekov  

Dopravné 

spojenie 

a dostupnosť 

sídiel 

Dopravné 

spojenie na 

hlavné mesto, 

jeho blízka 

vzdialenosť 

Poškodené a úzke 

cesty 2. a 3. triedy 

absencia cyklotrás 

mimo telies 

komunikácií 

Zabezpečiť 

rekonštrukciu 

štátnych ciest, 

nového cestného 

spojenia 

Rohožník 

s priamym 

spojením na 

diaľnicu D2, 

obchvat 

Rohožníka a 

Jablonice 

Nebezpečná 

preprava osôb 

a nákladov 
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Vzdialenosť do 

Trnavy cestná 

a železničná 

doprava 

Hustá premávka 

nákladných áut 

s cementom 

z Rohožníka. 

Preťažená cesta 

zo Senice, cez 

Jablonicu cez 

horský priesmyk 

Biela hora 

Prispôsobiť cesty 

– hlavne rozšíriť 

a upraviť povrch 

ciest  

Výstavba 

obchvatu v obci 

Jablonica, 

s vysokou 

intenzitou 

dopravy 

Bezpečnosť 

účastníkov 

cestnej 

dopravy 

 Nevyhovujúci 

stav miestnych 

komunikácií vo 

väčšine obcí 

regiónu 

Zlepšiť technický 

stav miestnych 

komunikácií 

Nezáujem 

mladých žiť 

vo vidieckom 

prostredí 

 Zlá dopravná 

dostupnosť 

niektorých častí 

regiónu, nie sú 

pokryté verejnou 

dopravou SAD, 

napr. kopanice v 

Prietrži 

Zaviesť miestnu 

alebo regionálnu 

dopravu  

Občania bez 

auta sú 

obmedzení, 

nemajú sa ako 

dostať deti do 

školy, 

k lekárovi, do 

obchodu, 

jedná sa najmä 

o starších 

obyvateľov 

Vhodné 

podmienky na 

cyklodopravu, 

zvýšenie 

telesného 

pohybu - relax 

Nevhodné 

značenie 

cyklotrás po št. 

cestách 2. a 3. 

triedy 

Príležitosť 

vybudovania 

cyklistických 

chodníkov, 

zlepšenie zdravia 

obyvateľov, 

najmä mládeže 

Bezpečnosť 

cyklistov, 

choroby 

z nedostatku 

pohybu, 

obezita 

Železničná trať 

Rohožník, 

Plavecké 

Podhradie, 

Plavecký 

Mikuláš – voľná 

bez pravidelnej 

dopravy 

ŽSR nedali zatiaľ 

ani po 3-ročnom 

úsilí súhlas na 

prevádzkovanie 

Využiť na 

rekreačné účely 

ako nostalgická 

jazda a jazda na 

drezíne 

Zarastie 

kríkmi, 

postupne 

zberači železa 

rozkradnú 

Začínajúci 

integrovaný 

dopravný 

systém 

Bariéra pohoria 

Malé Karpaty 

  



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

69 
 

Región 

nezaťažovaný 

hlukom z 

diaľnic 

Absencia ciest 

najvyššej 

kategórie a 

železničnej 

dopravy 

  

Životné 

prostredie 

a technická 

infraštruktúra 

Relatívne dobrá 

kvalita ŽP 

Nedostatočné 

protipovodňové 

opatrenia 

Príležitosť 

vybudovať 

protipovodňové 

poldre, vyčistiť 

korytá potokov 

Myjava a Rudava 

Povodne, 

znehodnotenie 

pozemkov 

a majetku 

občanov 

Aktívni občania 

organizujú 

každoročne 

čistenie 

chotárov 

Ľahostajnosť 

obyvateľov 

k životnému 

prostrediu nízke 

environmentálne 

vedomie ľudí – 

divoké skládky 

Podchytiť 

vhodnou formou 

školskú mládež 

Znečisťovanie 

bude 

pokračovať, čo 

má negatívne 

účinky na 

životné 

prostredie 

Existencia 

verejného 

vodovodu vo 

všetkých 

obciach, vo 

väčších obciach 

(Jablonica, 

Rohožník, 

čiastočne 

Kuchyňa, 

Plavecký Peter) 

je zavedená aj 

kanalizácia  

Chýbajúca 

kanalizácia 

a ČOV 

v mnohých 

obciach regiónu 

Vybudovať 

kanalizáciu 

v ostatných 

obciach 

a dobudovať tam, 

kde ešte nie je 

dobudovaná 

Znečistenie 

poľnohospodá

rskych 

pozemkov, 

znečisťovanie 

vodných 

tokov, 

kontaminácia 

prírody 

Zvyšujúci sa 

záujem 

obyvateľov 

o stav  

životného 

prostredia 

Absencia  

priestorov na zber 

a likvidáciu 

odpadu v obciach 

Vybudovanie 

zberných dvorov 

a kompostárne 

Šírenie 

chorôb, 

infekcií, 

neporiadok 

v prírode 

Zapájanie 

všetkých 

obyvateľov do 

jarného čistenia 

obcí 

Neporiadok, 

domový odpad  

v prírode, na kraji 

lesa, obaly od 

jedla vedľa ciest 

Výchovou, 

propagáciou 

a triedením 

odpadov  dospieť 

k čistému 

a zdravému  

prostrediu  

Nepekný 

pohľad – 

estetický 

charakter, 

smetiská okolo 

nás – 

v priekopách 

a v lese, na 

odpočívadlách 

Absencia 

väčších zdrojov 

znečisťovania 

Spaľovanie 

odpadu 

v cementári CRH 

Obmedziť dovoz 

odpadu zo 

zahraničia do 

Znečistenie 

ovzdušia do 

okolitých obcí 
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priemyselného 

charakteru 

a.s. v Rohožníku spaľovne 

v Rohožníku 

Všetky obce 

regiónu sú 

plynofikované 

Nedostatok 

upravených 

parkových 

a oddychových 

zón v  obciach, 

nevyhovujúci stav 

verejnej zelene  

Budovanie 

parkových 

a oddychových 

zón v obciach 

Veľká kopa 

pýta viac – je 

jedno z  

porekadiel, tak 

je to aj 

s neporiadkom 

alebo pekným 

prostredím.   

Podnikanie 

Poľnohospodárs

tvo je hlavný 

zamestnávateľ 

v regióne, 

v regióne 

Podhoran sú 

vhodné 

podmienky na 

efektívne 

hospodárenie 

Nízke stavy 

hospodárskych 

zvierat – 

znižovanie 

realizačných cien, 

Zánik 

ovocinárskej 

histórie 

Využitie 

príležitosti na 

inovácie , na 

obnovenie 

strojového parku, 

technológií 

a rekonštrukciu 

budov 

Podporiť 

spracovanie 

ovocia 

Stagnácia 

výroby, 

znižovanie 

produktivity 

práce 

 

Využitie 

plodov zo 

záhrad a sadov 

spracovaním 

Tradícia 

podnikania 

v poľnohospodá

rstve, priaznivé 

podmienky pre 

mutifunkčné 

pôdohospodárst

vo 

Nedostatočný 

marketing pre 

lokálny rozvoj 

produktov 

cestovného ruchu 

Zavedenie nových 

prvkov do 

agrosektora 

Spustnutie 

pozemkov 

v hodných na 

obrábanie 

Dobré 

podmienky pre 

rybolov 

(priehrady, 

vodné plochy  

v Kuchyni, 

Rohožníku, 

Plaveckom 

Petre, Jablonici, 

Osuskom, 

Prietrži, 

Prievaly, 

Pernek) 

Absentujúci 

výrazný turistický 

imidž, nízka 

úroveň 

materiálno—

technickej 

základne 

cestovného ruchu 

Rozvoj 

podnikania do 

nových oblastí, 

zatraktívnenie 

chovu rýb, ich 

zavedenie do 

jedálneho lístku 

Rastúca 

konkurencia 

na trhu 

cestovného 

ruchu, 

obmedzená 

možnosť 

presadiť sa 

Cementáreň 

CRH a Baumit 

je tiež dôležitým 

zamestnávateľo

m 

Strácanie sa 

vápencového 

kopca 

v Rohožníku za 

účelom 

spracovania 

cementu 

Zvyšujúci záujem 

o vidiecku 

turistiku, horskú 

turistiku 

a cykloturistiku 

Zrušenie 

výroby by 

znamenalo 

stratu 

pracovných 

príležitostí 

v regióne 
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V obciach 

Rohožník, 

Jablonica, 

Sološnica, 

Prievaly, je 

dobré pokrytie 

službami pre 

obyvateľstvo  – 

je tu možnosť 

reštauračného 

stravovania 

Služby v obciach 

nie sú na 

dostatočnej 

úrovni, chýbajú 

najmä stravovacie 

a ubytovacie 

služby, opravy 

pre drobné 

potreby pre 

domácnosť  

Využiť rozvoj 

služieb pre 

obyvateľstvo 

a cestovný ruch, 

možnosť zábavy, 

priateľského 

posedenia 

Mladšie vrstvy 

obyvateľstva 

odchádza do 

mesta 

Zavedenie 

regionálnej 

značky 

„Regionálny 

produkt 

Záhorie“ pre 

výrobky, služby 

a zážitky 

Nedôvera pri 

využívaní 

regionálnej 

značky -nezáujem  

Nové príležitosti 

na propagáciu 

vlastnej produkcie 

Nerozvíjanie 

marketingu 

územia 

a úrovne 

poskytovanýc

h služieb 

cestovného 

ruchu 

Veľký potenciál 

pre vybrané 

druhy turistiky 

(vidiecka 

turistika, horská, 

cykloturistika)  - 

rôznorodosť 

a pestrosť 

turistických 

atraktivít 

Chýbajúca 

propagácia 

Zlepšenie 

propagácie 

a materiálno-

technickej 

základne pre 

vidiecku turistiku 

Podceňovanie 

ľudského 

faktora 

a profesionáln

ej prípravy 

zamestnancov 

cestovného 

ruchu 

Strážne hrady – 

zrúcaniny – 

Plavecký hrad, 

Korlátko, 

Kuchynský 

hrad, Pohanská 

Nedobudovaná 

sieť miestnych 

a regionálnych 

združení 

a turisticko-

informačných 

kancelárií 

Možnosti 

zaradenia do 

turistických 

míľnikov -  ich 

údržba 

Nezáujem zo 

strany 

verejnosti, 

nepripravenos

ť regiónov na 

vytváranie 

podmienok pre 

návštevníkov 

Výborné 

kuchárske 

tradície 

Nevyužitie 

miestnej 

gastronómie 

Nové príležitosti 

na zamestnanie 

Globalizácia 

jedálnych 

receptov, 

zabúdanie na 

tradičné 

recepty 

Ľudské zdroje, 

trh práce, 

školstvo, 

zdravotníctvo  

 

 

Priaznivý 

demografický 

vývoj, prírastok 

obyvateľstva 

Nutnosť 

dochádzky za 

prácou do miest 

Malacky, Senica, 

Trnava, 

Bratislava 

Vytváranie 

podmienok pre 

život na vidieku 

(bývanie, 

vzdelanie, práca) 

Stagnácia 

začatej 

lokálnej, 

regionálnej 

spolupráce, 

absencia 
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sociálna 

oblasť, kultúra 

a šport 

nových 

partnerských 

vzťahov 

Dostupnosť 

zamestnania 

mimo 

mikroregiónu 

Vysoký 

priemerný vek 

obyvateľstva – 

starnúce 

obyvateľstva 

Rozvoj nových 

foriem miestnej 

zamestnanosti 

Prehlbovanie 

štrukturálnych 

rozdielov 

medzi 

dopytom 

a ponukou 

práce 

Optimálna sieť 

vzdelávacích 

zariadení 

Pasivita 

niektorých ľudí 

k vzdelaniu  

Investovať do 

vzdelania, zvýšiť 

flexibilný 

potenciál 

obyvateľstva 

Nedostatok 

odborníkov na 

nové 

technológie 

a zložité 

pracovné 

postupy 

Dobre zastúpená 

sieť 

zdravotníckych 

zariadení 

Nízky štandard  

materiálno- 

technického 

vybavenia  

Inovatívne 

vybavenie 

zdravotníckych 

zariadení 

Zrušenie 

zariadenia 

a dochádzka 

za lekárom do 

vzdialenejších 

zdravotných 

stredísk 

Živá ľudová 

kultúra regiónu 

a významné 

historické 

pamiatky, 

tradičné remeslá 

Nevyhovujúci 

stav mnohých 

historických 

pamiatok, (vodné 

mlyny, píla, 

tehliarska pec 

a pod.) 

športových 

a oddychových 

areálov 

 

Posilnenie 

cielenej 

rekvalifikácie, 

rozvíjanie 

tradičných 

remesiel – tvorba 

nových 

pracovných miest  

Zánik 

ľudových 

tradícií, 

zabudnuté 

remeslá 

a technické 

pamiatky 

regiónu 

(vodný mlyn 

v Prietrži, 

v Jablonovom 

, gáter, 

kováčska 

dielňa  a pod.) 

Vhodné 

podmienky na 

rozvoj 

kultúrnych 

aktivít 

a uchovanie 

historického 

dedičstva 

Ľahostajnosť 

niektorých 

občanov 

k historickému 

a kultúrnemu 

dedičstvu 

Rekonštrukcia 

a ochrana 

historických 

a kultúrnych 

pamiatok, prísne 

kritéria 

Pamiatkového 

úradu, bez 

konkrétnej 

pomoci 

Zabudnutie na 

historické 

a kultúrne 

dedičstvo 

národa 

Dobrá Málo športových Rekonštrukcia Nedostatok 
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spolupráca 

obecných 

zastupiteľstiev 

s aktérmi 

lokálneho života 

a oddychových  

miest v obciach 

športových 

a oddychových 

areálov 

finančných 

prostriedkov 

na rozvoj 

sociálnej 

infraštruktúry 

Rozvíjajúce sa 

inštitúcie na 

báze partnerstva 

Zvyšujúci sa 

podiel staršieho 

obyvateľstva 

Zvýšenie 

starostlivosti 

o starých ľudí, 

vznik záujmových 

krúžkov (spev, 

hudba, divadlo) 

Rozpad 

spoločensko-

záujmových 

organizácií, 

neochota 

dobrovoľníkov  

Vysoká 

angažovanosť 

obcí 

o spoluprácu 

s ďalšími 

obcami v riešení 

spoločných 

problémov 

v rámci regiónu 

Podhoran 

Slabá aktivita 

niektorých 

občanov 

Vzory priťahujú. 

Rozvoj 

celoživotného 

učenia ako záruky 

rozvoja 

adaptability 

pracovnej sily 

Strata už 

vytvorených 

tradícií ako je 

Festival 

Podhoranu, 

súťaž „Čistý 

chotár“ Letný 

filmový 

festival Pod 

Plaveckým 

hradom a pod. 

Bytový fond 

Koncentrácia 

bytov 

v rodinných 

domoch 

Opustené  

vidiecke rodinné 

domy 

Prerobiť na nízko 

kapacitné 

ubytovanie pre 

turistov 

v modernom 

poňatí 

Zanedbaný 

vzhľad 

a strácanie 

úžitkovej 

hodnoty 

Dostupnosť 

technickej 

infraštruktúry: 

voda, plyn 

elektrika, 

internet 

Slabý rozvoj 

bytového fondu 

Podpora 

projektov rozvoja 

bývania 

Odchod 

mladších 

vekových 

kategórií z 

vidieka 

 

3.3 Identifikácia potrieb 

 Identifikácia potrieb a možností územia Podhoran vychádza zo SWOT analýzy a je to 

vlastne druhý stupeň analýzy s cieľom identifikovať potreby a možnosti. Toto  je 

nevyhnutným nástrojom na budovanie silnej logiky intervencie a na zabezpečenie silného  

zamerania sa na výsledky. Potreba určenia problémov územia verejno-súkromného 

partnerstva bola uskutočnená na základe nevyhnutnosti detailnejšieho pomenovania 

problematiky na spoločnom stretnutí pracovnej skupiny, kde boli identifikované nasledovné 

problémy a potreby, ktoré je treba v budúcnosti riešiť. 
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 Verejné služby a infraštruktúra 

- Nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu obecného 

majetku - MŠ, ZŠ, KD, Domy smútku, Hasičské zbrojnice a pod. 

- Nevyhovujúci stav detských ihrísk, športovísk a verejných priestranstiev. 

- Slabá spolupráca občanov do verejného života, vytvoriť podmienky  pre komunitnú, 

spolkovú a športovú činnosť v obciach.  

- chýbajúce chodníky pre chodcov a nefunkčné chodníky, ktoré sú z hľadiska 

bezpečnosti nevyhovujúce.  

- nedostatok verejnej zelene, parkov, mostov, lávok, studničiek a pod. 

- nedostatočná sociálna infraštruktúra pre starnúce obyvateľstvo – penzióny pre starších 

občanov, denné stacionáre. 

- nedostatočná dopravná infraštruktúra, nevyhovujúci stav miestnych komunikácií ako 

aj štátnych ciest 2. a 3 (cesty, ktoré sú v správe VUC).  

- chýbajúce pozemkové úpravy vo väčšine obcí. 

 

 Životné prostredie 

- chýbajúci kanalizačný systému v obciach   

- existencia čiernych skládok 

- nedoriešený systém separovaného zberu odpadov, chýbajú obecné zberné dvory, 

kompostárne, stroje na štiepku pri orezávaní  stromov.   

 

 Vidiecky cestovný ruch 

- Nerozvinutý vidiecky cestovný ruch, nedostatočné využitie historického, kultúrneho a 

prírodného potenciálu územia 

- Nedostatok základných služieb na vidieku – zdravotníctvo, sociálne služby, 

komunálne služby (kaderníctvo, oprava áut, servis, požičovňa strojov, stravovacie, 

ubytovacie, reštauračné, relaxačné služby a pod.) 

- nevyhovujúci stav kultúrnych a historických pamiatok v obciach. 

- nedostatočný informačný systém pre širokú verejnosť s informáciami o náučných 

chodníkoch, cyklotrasách, konských trasách a najatraktívnejších miestach regiónu. 

- nevyhovujúca turistická infraštruktúry, budovanie a rekonštrukcia náučných 

chodníkov, cyklotrás a konských trás. 
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- nedostatok atraktivít vidieckeho cestovného ruchu (rozhľadne, múzea a iné), na úseku 

Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš vybudovať drezínu, ktorá by fungovala 

v letnom období, vybudovať železničné múzeum 

- nedostatok ubytovacích kapacít a relaxačných zariadení, využiť nevyužívané 

hospodárske budovy alebo opustené rodinné domy. 

- nevyužívaná železničnú trať z Jablonice do Brezovej pod Bradlom a z Bratislavy cez 

Rohožník do Plaveckého Mikuláša, možnosť príležitostných nostalgických jázd, 

vytvoriť z toho tradíciu. 

 

 Hospodárska oblasť 

- nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov, pomáhať zvyšovať ich 

konkurencieschopnosti s cieľom rozvoja vidieckych oblastí 

- nedostatočná podpora podnikov a živnostníkov pri hľadaní nových pracovných 

príležitostí s využitím kultúrnych, historických a prírodných  tradícií 

- podporiť tvorbu pracovných miest v regióne 

- nedostatočná podpora agroturistiky 

- lepšie využiť pozemky ako sú lúky a pasienky na chov dobytka a oviec.   

 Z uvedených potrieb sa vybrali len tie, na ktoré by sa stratégia mala prioritne zamerať, 

aby sa dosiahla vyššia kvalita života obyvateľstva žijúceho v regióne Podhoran. Na základe 

realizovaných prieskumov a zostavenej SWOT analýzy boli identifikované prioritné potreby, 

ktoré boli na základe svojej naliehavosti hierarchicky usporiadané od najdôležitejšieho po 

najmenej dôležité:   

 Potreba č. 1: Zlepšenie majetku obcí a dopravnej infraštruktúry a tak vytvoriť 

optimálny základ pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, so zachovaním základných 

charakteristík dediny a pozitívnych vzorov so zdravím „sedliackym“ rozumom  

Potreba č.2: Podporiť ekonomickú situáciu v regióne vytvorením nových pracovných 

príležitostí, inováciami ako sú nové spôsoby mobilizácie a využívania existujúcich 

zdrojov, aplikáciou nových postupov a spolupracovať s inými subjektmi a odvetviami. 

Dôraz by sa mal klásť na poľnohospodárstvo a cestovný ruch - synergický efekt pre 

rozvoj cestovného ruchu) 

Potreba č. 3: Podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne využitím jej 

prírodných zdrojov, kultúrneho dedičstva, vidieckeho prostredia, miestnych tradícií 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

76 
 

a miestnych produktov prostredníctvom certifikovaných produktov a služieb, ktoré 

vychádzajú z identity regiónu. 

Potreba č.4: V obciach dobudovať doplnkové služby, zariadenia, spoločensko-

zábavné služby, náučné a  turistické chodníky, cykloturistické cesty, konské trasy a 

podobne. 

Potreba č. 5: Podpora infraštruktúry životného prostredia (dobudovanie kanalizácie a 

ČOV, budovanie zberných dvorov, podpora obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenie 

separácie odpadu a pod.) 

 

4 Strategický rámec   

 Politika rozvoja vidieka je stále dôležitejšou zložkou Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky (SPP). Podporuje udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach Európy a zaoberá sa 

ekonomickými, sociálnymi a ekologickými problémami. Viac ako polovica obyvateľov EÚ 

žije na vidieku, ktorý pokrýva 90 % územia EÚ.  

 LEADER je novátorský prístup v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ.  Integrujúci 

prvok spočíva v tom, že finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v definovanom 

vidieckom priestore a ich rozvojové programy. Na Slovensku v programovom období 2007 - 

2013 bola stratégia pre LEADER implementovaná ako os 4 LEDEAR Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013. OZ Podhoran v tomto období úspešne implementovalo svoju 

Integrovanú stratégiu rozvoja územia Podhora. Realizovali sme svoje aktivity a 

prostredníctvom nich sme  napĺňali ciele stanovené v stratégii. Chod Miestnej akčnej skupiny 

Podhoran bol plynulý, bezproblémový a maximálne koordinovaný. Počas programového 

obdobia 2007-2013 sme získali bohaté odborné znalosti v súvislosti s prístupom LEADER, 

spolupráce, partnerstva, a strategického plánovania.  

 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran na obdobie 2014 - 2020 

nadviazala na Integrovanú stratégiu rozvoja územia Podhorna, ktorá sa spracovávala 

interaktívnym spôsobom, preto výstupy celého procesu programovania sú výsledkom práce 

občanov a zástupcov jednotlivých sektorov, ktorí sa stretávali na pravidelných pracovných 

stretnutiach. Stratégia je založená na predošlej dôkladnej analýze územia, kde sa 

prostredníctvom identifikovaných hlavných disparít, potrieb a potenciálu územia zhrnutých 

vo SWOT analýze a využitím nástroja matice problémov preformulovali najvýznamnejšie 

slabé stránky riešeného územia na priority, špecifické ciele a opatrenia.  
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 Strategický rámec obsahuje: 

1. Víziu územia a definovanie strategického cieľa 

2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

3. Integrované znaky strategického rámca CLLD 

4. Inovatívne znaky stratégie CLLD  

 

4.1 Definovanie vízie a strategického cieľa 

 Vízia vyjadruje predstavu a zámer obyvateľov žijúcich v riešenom území o tom kam 

sa chce región posunúť a ako sa má meniť v dlhodobom horizonte. Je dôležité, aby sa vízia 

naformulovala spoločne, aby sa s ňou každý stotožnil. Takto sa vízia stáva prostriedkom na 

začatie spoločnej tvorby rozhodnutí a komunikačného procesu v rámci partnerstva. Je 

užitočné ak sa vízia najskôr zostaví na úrovni každej jednotlivej obce a potom spoločne za 

celé územie. To umožní široké zjednotenie uvedenej predstavy. 

 

Vízia OZ Podhoran 

  

Strategický cieľ je vyjadrením zmeny, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje 

v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia (opatrenia, aktivity a  finančný plán) 

v rozvojových – strategických prioritách. Naformulovaná zmena musí reflektovať situáciu 

v území – audit zdrojov, analýzy a vybrané rozvojové priority a musí byť realistická 

Vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti 

regiónu Podhoran, kvality života obyvateľov, efektívne využívanie miestnych zdrojov a 

rozvojom vidieckeho cestovného ruchu. 

 

 

„Podhoran  –  región s rozvinutým vidieckym cestovným ruchom využívajúcim bohaté 

kultúrne tradície, historický a prírodný potenciál a s priaznivým podnikateľským prostredím 

so spokojným a aktívnym obyvateľstvom žijúcim v kvalitnom životnom prostredí a v obciach 

zabezpečujúcich kvalitné služby pre obyvateľov i návštevníkov obcí." 
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(dosiahnuteľná v danom čase, s danými finančnými prostriedkami, v danom prostredí a s 

danými kapacitami). 

Strategický cieľ OZ Podhoran 

 

4.2 Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

 Priority,  ciele a opatrenia CLLD Podhoran sú navzájom prepojené a tvoria spolu 

jeden logický rámec, ktorý pokrýva všetky oblasti života v území a do procesu rozvoja 

územia zapája aktérov z verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Svojim prístupom k 

rozvoju územia prispejeme k tomu, aby naše úsilie, čas a súkromné i verejné financie 

smerovali do oblastí, ktorých realizácia posunie územie k dosiahnutiu stanoveného 

strategického cieľa.  

 Strategické priority sú vlastne rozvojovými prioritami, ktoré vzišli z problémovej 

analýzy. Tieto musia byť takými oblasťami, ktoré ak sa do nich koncentruje investičné úsilie 

posunú územie maximálne efektívne, účinne a trvalo udržateľne k dosiahnutiu strategického 

cieľa.  

 Špecifické ciele sú zámery, ktoré je potrebné dosiahnuť v rámci jednotlivých 

rozvojových priorít tak, aby intervencia viedla k dosiahnutiu strategického cieľa. 

 OZ Podhoran v nadväznosti  na definovanú víziu a strategický cieľ si stanovil štyri 

strategické priority. Na základe potrieb územia vychádzajúcich zo SWOT analýzy územia sa 

stanovili konkrétne špecifické ciele. 

 

 Strategická priorita 1: Verejné služby a infraštruktúra 

 Špecifický cieľ: Zlepšiť kvalitu života v regióne s dôrazom na zachovanie  miestneho 

 kultúrneho a historického rázu územia 

 Strategická priorita 2: Podpora vidieckeho cestovného ruchu 

Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a 

spolupráce 

 Strategická priorita 3: Ekonomický rozvoj podnikania  

Špecifický cieľ: Podpora podnikateľských subjektov a živnostníkov s cieľom zvýšenia 

konkurencieschopnosti a vytvárania nových pracovných miest  

 Strategická priorita 4: Efektívna činnosť MAS Podhoran 

Špecifický cieľ 4.1 Chod MAS Podhoran 

Špecifický cieľ 4.2 Animácie 
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V nadväznosti na stanovené priority a špecifické ciele sa definovali opatrenia, 

ktorými sa budú priority a špecifické ciele napĺňať. OZ Podhoran si určil konkrétne skupiny 

podporovaných aktivít, finančných nástrojov a príjemcov aktivít, ktorých realizáciou bude 

dosahovať stanovené ciele.  
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Graf č. 8: Grafické znázornenie strategického rámca 

Vízia  

Podhoran  –  región s rozvinutým vidieckym cestovným ruchom využívajúcim bohaté kultúrne tradície, historický a prírodný potenciál a s priaznivým 

podnikateľským prostredím so spokojným a aktívnym obyvateľstvom žijúcim v kvalitnom životnom prostredí a v obciach zabezpečujúcich kvalitné 

služby pre obyvateľov i návštevníkov obcí." 
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Opatrenie č.  1.1 stratégie CLLD                  

(PRV Podopatrenie 7.4 ) Podpora 

investícií do zriaďovania, zlepšenia 

alebo rozšírenia miestnych základných 

služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane služieb v oblasti voľného času a 

kultúry a do súvisiacej infraštruktúry 

 

Opatrenie č. 2.1 stratégie CLLD                        

(PRV  Podopatrenie 7.5)    
Podpora investícií pre verejné 

využívanie rekreačnej 

infraštruktúry, informačnej a 

drobnej infraštruktúry cestovného 

ruchu 

 

Opatrenie č. 3.1 stratégie CLLD                         

 (PRV Podopatrenie 4.1)         
 Podpora investícií do 

poľnohospodárskych podnikov 

 

Opatrenie č.4.1 stratégie 

CLLD                       

 (PRV Podpoatrenie  19.3) 
Príprava a vykonávanie 

činností spolupráce miestnej 

akčnej skupiny 

  

Opatrenie č1.2 stratégie CLLD                             

(IROP Špecifický cieľ 5.1.2/A)  
Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi 

vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

 ( aktivita  č. 1 – dopravné prepojenie a 

dostupnosť sídiel, aktivita  č. 2 - 

sociálne služby, komunitné služby, 

aktivita  č. 3 - infraštruktúra 

vzdelávania, 

 

Opatrenie č. 2.2 stratégie CLLD                        

(IROP Špecifický cieľ 5.1.2/B)   
Zlepšenie udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo 

verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach (aktivita: rozvoj 

základnej infraštruktúry v oblasti 

zriaďovanie, obnova a výstavba 

cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do a zo zamestnania 

alebo k verejným službám, vrátane 

investícii do doplnkovej 

cyklistickej infraštruktúry vrátane 

odpočívadiel, chránených 

parkovísk pre bicykle a pod.) 

 

Opatrenie č. 3.2  stratégie CLLD               

  (PRV Podopatrenie 4.2) Podpora 

na investície do spracovania / 

uvádzania na trh a/ alebo vývoja 

poľnohospodárskych výrobkov. 
 

Opatrenie č. 4.2. stratégie 

CLLD                       

(PRV Podopatrenie 19.4)             
Podpora na prevádzkové 

náklady a oživenie 

   

   

  

  

Opatrenie 3.3 stratégie CLLD                     

(IROP Špecifický cieľ 5.1.1/)    

Zvýšenie zamestnanosti na 

miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácii (aktivita: 

Zakladanie nových mikro a 

 malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev 

na podporu marketingových 

aktivít) 
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 Snaha o dosiahnutie tohto špecifického cieľa  je reakciou na tieto potreby, ktoré sme si 

identifikovali ako výsledok SWOT analýzy: 

 

Potreba č. 1: Zlepšenie majetku obcí a dopravnej infraštruktúry a tak vytvoriť 

optimálny základ pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, so zachovaním základných 

charakteristík dediny a pozitívnych vzorov so zdravím „sedliackym“ rozumom. 

Potreba č. 5: Podpora infraštruktúry životného prostredia (dobudovanie kanalizácie a 

ČOV, budovanie zberných dvorov, podpora obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenie 

separácie odpadu a pod.) 

 Starostovia jednotlivých obcí určili ako jednu zo slabých stránok regiónu Podhoran 

nevyhovujúci stav obecných budov a objektov spoločenského významu. So SWOT analýzy 

vyplýva, že výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisí s kvalitou poskytovania 

verejných služieb a tým sa zvýši aj kvalita života obyvateľov regiónu Podhoran. Dôležitá je aj 

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predškolských a školských zariadení, a vytvorenie 

penziónov a denných stacionárov pre seniorov.  

 Pre občanov a záujmové organizácie je dôležitým aspektom kvality života 

v sledovanom území  zlepšenie stavu verejných priestranstiev a to najmä: 

 tvorba parkov, mostov, lávok, studničiek a pod., 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk a športovísk, 

 výstavba parkovísk, rekonštrukcia zastávok. 

 Na základe týchto stanovených potrieb, ktoré vychádzajú zo SWOT analýzy územia 

Podhoran sme definovali opatrenia, ktoré majú nadväznosť na Podopatrenia z PRV 

a Špecifický cieľ z IROP: 

 Opatrenie č. 1.1 stratégie CLLD – PRV Podopatrenie 7.4 Podpora investícií do 

zriaďovania, zlepšovania alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry do súvisiacej 

infraštruktúry 

Strategická priorita č.1 Verejné služby a infraštruktúra 

Špecifický cieľ: Zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na zachovanie miestneho 

kultúrneho rázu územia 
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 Opatrenie č.2.1 stratégie CLLD – IROP Špecifický cieľ 5.1.2/A Zlepšenie 

udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo 

verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

 

 V území sa nachádza veľa nevyužívaných obecných budov a objektov spoločenského 

významu či ihrísk v zlom technickom stave. Záujem o zlepšenie ich stavu potvrdzuje veľké 

množstvo projektových zámerov obcí, podnety občanov vyjadrené v prieskume potrieb i 

záujmové organizácie, ktoré v týchto podmienkach realizujú aktivity v prospech rozvoja obce. 

 Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom zlepšenia stavu uvedených objektov 

vytvoriť podmienky pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú dôležitým prvkom 

začleňovania obyvateľov do života obce. So zlepšením stavu týchto objektov súvisí aj kvalita 

poskytovaných verejných služieb, a tým aj kvalita života ľudí v obciach. Navyše ich 

zapojenie do realizácie aktivít tohto opatrenia je zárukou toho, že obnovené objekty budú 

naďalej využívané.  

 Definovali sme opatrenie v rámci PRV  - Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín 

vo vidieckych oblastiach: 

 Podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti 

voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry.  

 Fokusová oblasť 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach - je 

zameraná na lokálne komunity a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií 

CLLD, ktoré reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

 Prierezové oblasti: Životné prostredie. 

 

 

 

 

Opatrenie č.1.1 stratégie CLLD 

PRV Podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti 

voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry.  
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VT č. 25: Prehľad aktivít Podopatrenia 7.4. 

1. 

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane 

príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a 

detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v 

obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych 

domov; 

2. 
investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, 

rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia; 

3. 
 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s 

odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 

4. 

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie 

nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia 

tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

5. 
 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako 

súčasť investícií do miestnych služieb (len obecné úrady, škôlky a kultúrne domy ) 

6. 
 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na 

verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov); 

 

Región Podhoran má nedostatočne vybudovanú základnú infraštruktúru v oblasti 

dopravného prepojenie a dostupnosti sídiel, a preto treba podporiť výstavbu, modernizáciu, 

rekonštrukciu zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom. Treba sa 

zamerať aj na infraštruktúru vzdelávania, komunálne, sociálne služby a vybudovanie, 

modernizáciu a rekonštrukciu kanalizácie a ČOV. 

 Cieľom opatrenia je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v regióne, vytvoriť sociálnu 

infraštruktúra pre starnúce obyvateľstvo (penzióny pre starších občanov, denné stacionáre), 

zapájať občanov do verejného života, vytvoriť podmienky  pre komunitnú, spolkovú a 

športovú činnosť v obciach. 

 V rámci IROP sme vybrali špecifický cieľ s prioritnej  osi 5 - Miestny rozvoj vedený 

komunitou:  

Opatrenie č.1.2 stratégie CLLD  

IROP  Špecifický cieľ 5. 1. 2/A  - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach. 
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 Špecifický cieľ 5. 1. 2/A  - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach.  

 V rámci tohto opatrenia sme vybrali tieto aktivity:  

- aktivita  č. 1  dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, 

- aktivita  č. 2  sociálne služby, komunitné služby,   

- aktivita  č. 3 infraštruktúra vzdelávania, 

 

VT č. 26: Špecifikácie oprávnených aktivít  

1. 
výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na linkách 

prepájajúcich obec s mestom 

2. budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách,       

3. 

zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre 

poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického 

vybavenia              

4. rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb                            

5. skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení            

                         

                                                                                                                                                                    

Snaha o dosiahnutie tohto  cieľa  je reakciou na tieto potreby, ktoré sme si 

identifikovali ako výsledok SWOT analýzy: 

 

Potreba č. 3: Podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne využitím jej 

prírodných zdrojov, kultúrneho dedičstva, vidieckeho prostredia, miestnych tradícií 

a miestnych produktov prostredníctvom certifikovaných produktov a služieb, ktoré 

vychádzajú z identity regiónu.  

  

Potreba č. 4: V obciach dobudovať doplnkové služby, zariadenia, spoločensko-

zábavné služby, náučné a  turistické chodníky, cykloturistické cesty, konské trasy a podobne. 

Región Podhoran má vhodné podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky. 

Územie je vhodné na tento typ cestovného ruchu o čom svedčí veľké množstvo chalupárov 

Strategická priorita č.2 Podpora vidieckeho cestovného ruchu 

Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a spolupráce 
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v regióne, ktorý kupujú a obývajú nevyužívané domy. Využitím prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu môžeme vytvoriť podmienky vhodné na oddych a relax počas 

víkendov, ktorí je v súčasnosti veľmi vyhľadávaní rodinami s deťmi, ale aj turistami 

spoznávajúcimi krásy prírody.  

Zo SWOT analýzy vyplýva, že v regióne Podhoran nie je dostatočne využívaní 

prírodný, historický a kultúrny potenciál územia. Dôvodom je: 

 nedostatočná turistická infraštruktúra (nedostatok náučných chodníkov, cyklotrás 

a konských trás), 

 nedostatok atraktivít vidieckeho cestovného ruchu (rozhľadne, mlyny, múzeá, drezina 

a pod.),  

 nedostatok ubytovacích kapacít a relaxačných zariadení, 

 nevyhovujúci stav kultúrnych a historických pamiatok v obciach. 

Na základe týchto stanovených potrieb, ktoré vychádzajú zo SWOT analýzy územia 

Podhoran sme definovali opatrenia, ktoré majú nadväznosť na Podopatrenia z PRV 

a Špecifický cieľ z IROP: 

 Opatrenie č. 2.1 stratégie CLLD – PRV Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do 

rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 

rozmerov na verejné využitie 

 Opatrenie č. 2.2 stratégie CLLD – IROP Špecifický cieľ 5.1.2/B Zlepšenie 

udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo 

verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

 

Audit zdrojov SWOT analýzy poukazuje na nedostatočne vybudovanú sieť značených 

turistických, cykloturistických a konských trás. Vybudovanie turistickej infraštruktúry 

pomôže spoznávať historické, kultúrne a prírodne zaujímavosti regiónu Podhoran. 

 Cieľom opatrenia je zvýšiť konkurencieschopnosť turistického regiónu Podhoran 

vybudovaním infraštruktúry a informačných služieb turistom a cykloturistom. Dobudovať v 

obciach doplnkové služby, zariadenia ako napríklad stravovacie služby, spoločensko-zábavné 

Opatrenie č. 2.1 stratégie CLLD 

PRV Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 
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služby, náučné chodníky, cykloturistické cesty, konské trasy a podobne. Dôležitým aspektom 

rozvoja vidieckeho turizmu v sledovanom regióne je aj rekonštrukcia kultúrnych a 

historických pamiatok v jednotlivých obciach. 

 V rámci PRV sme vybrali Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach: 

 Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

 Fokusová oblasť 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach - je 

zameraná na lokálne komunity a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií 

CLLD, ktoré reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

 Prierezové ciele: ŽP, zmierňovanie zmeny klímy 

 

VT č. 27: Prehľad aktivít Podopatrenia 7.5. 

1. 

Investície súvisiace s vytvorením, obnovou a skvalitnením turisticky zaujímavých 

objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, 

prírodné a pod. objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a 

pod 

2. 

Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií, informačných tabúľ v 

turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení 

pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy,... 

3. 

 Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, napojenie 

na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry – prístrešky, stojany..., 

výstavba vyhliadkových veží, budovanie, obnova, údržba cykloturistického značenia na 

existujúcich trasách.,. 

 

 Cestovný ruch je vysoko efektívnou činnosťou na produkciu devíz, je významným 

faktorom politiky zamestnanosti, pomôže rozvoju hospodárstva regiónu Podhoran tým, že je 

schopný vytvárať nové pracovné miesta. Rozvoj podnikania v tomto odvetví významne 

stimuluje zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu Podhoran. 

Opatrenie č.2.2 stratégie CLLD  

IROP Špecifický cieľ 5.1.2/B. - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach. 
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Štátne cesty a miestne komunikácie v regióne sú úzke. Hustá premávka ohrozuje 

bezpečnosť cyklistov a obyvateľov. Pre budovanie trás najmä rekreačného charakteru v 

extraviláne a v prírodnom prostredí má región Podhoran veľmi dobré podmienky. Existujú tu 

zdroje, ktoré môžu byť pri dobrej organizácii využité tak, aby riešili podporu cyklistickej 

dopravy v regióne. Svojou rozmanitosťou územia, zachovaným prírodným, kultúrnym a 

historickým bohatstvom má región Podhoran výborné predpoklady pre rozvoj cyklotrás. V 

rovinatých oblastiach a v blízkosti riek je možné realizovať nenáročné trasy, v hornatých 

oblastiach sú veľmi dobré podmienky pre budovanie náročnejších terénnych trás.  

Cieľom opatrenia je zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy 

vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach) vrátane doplnkovej 

cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle. Prínosmi 

budovania trás sú v neposlednom rade zníženie emisií v doprave, riešenie dopravných 

problémov v intraviláne, zdravší životný štýl, alternatíva pre aktívne využívanie voľného 

času, relax pre širokú verejnosť, zvyšovanie životnej úrovne skvalitňovaním verejnej 

infraštruktúry, rozvoj turizmu s následným ekonomickým efektom, poznávanie hodnôt území 

a ich ochrana 

 

V rámci IROP sme vybrali špecifický cieľ s prioritnej  osi 5 -Miestny rozvoj vedený 

komunitou:  

 Špecifický cieľ 5.1.2/B. - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach.  

 V rámci tohto opatrenia sme vybrali aktivitu: 

- aktivita č.1 dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel - rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a 

zo zamestnania alebo k verejným službám, vrátane investícii do doplnkovej 

cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle a pod. 
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VT č. 28: Špecifikácie oprávnených aktivít  

1. obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

2. 
nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie 

alebo s poskytovaním nových služieb 

3. Podpora marketingových aktivít 

 

 Snaha o dosiahnutie tohto  cieľa  je reakciou na túto potrebu, ktorú sme si 

identifikovali ako výsledok SWOT analýzy: 

Potreba č. 2: Podporiť ekonomickú situáciu v regióne vytvorením nových pracovných 

príležitostí, inováciami ako sú nové spôsoby mobilizácie a využívania existujúcich zdrojov, 

aplikáciou nových postupov a spolupracovať s inými subjektmi a odvetviami. Dôraz by sa 

mal klásť na poľnohospodárstvo a cestovný ruch - synergický efekt pre rozvoj cestovného 

ruchu. 

 Zo SWOT analýzy vyplýva, že ekonomická výkonnosť a regionálna 

konkurencieschopnosť sú významnými faktormi rozvoja regiónu Podhoran. 

Konkurencieschopný región je atraktívny nielen pre svojich občanov, ale aj pre podniky a 

ostatné inštitúcie (priťahuje investície, znalosti, atď.). Je dôležité aby poľnohospodári 

v regióne Podhoran dokázali čo najefektívnejšie využiť svoje prírodné podmienky a 

zodpovedajúcu výrobnú štruktúru.  

Na základe týchto stanovených potrieb, ktoré vychádzajú zo SWOT analýzy územia 

Podhoran sme definovali opatrenia, ktoré majú nadväznosť na Podopatrenia z PRV 

a Špecifický cieľ z IROP: 

 Opatrenie č. 3.1 stratégie CLLD – PRV Podopatrenie 4.1 Podpora investícií do 

poľnohospodárskych podnikov 

 Opatrenie č. 3.2 stratégie CLLD – PRV Podopatrenie 4.2 Podpora na investície do 

spracovania / uvádzania na trh a / alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov  

 Opatrenie č.3.3 stratégie CLLD – IROP Špecifický cieľ Špecifický cieľ 5.1.1/B 

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.  

Strategická priorita č.3 Ekonomický rozvoj podnikania 

Špecifický cieľ: Podpora podnikateľských subjektov a živnostníkov s cieľom zvýšenia 

konkurencieschopnosti a vytvárania nových pracovných miest 
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 Konkurencieschopnosť podniku významným spôsobom závisí od kvality 

podnikateľského prostredia. Našou snahou je udržanie existujúcich pracovných miest v rámci 

poľnohospodárskej prvovýroby, nakoľko sú podniky špecializované na živočíšnu výrobu, 

ktorá má najväčší podiel na zamestnanosti. Živočíšna výroba v súčasnom období vykazuje 

vysokú stratu a podniky majú tendenciu znižovať stavy zvierat a znižovať pracovné miesta. 

Nakoľko je prevažná časť výmery zaradená v znevýhodnených oblastiach z nižšou 

produkciou je vhodné udržať živočíšnu výrobu v rámci nášho regiónu.  

 Cieľom je podpora reštrukturalizácie fariem. Diverzifikácia  výroby, prioritne 

živočíšnej  a špeciálnej výroby. Podporiť rozvoj intenzívnej environmentálne prijateľnej 

poľnohospodárske výroby.  Konkurencieschopnosť podniku významným spôsobom závisí od 

kvality podnikateľského prostredia. Našou snahou je udržanie existujúcich pracovných miest 

v rámci poľnohospodárskej prvovýroby, so špecializáciou na živočíšnu výrobu, ktorá má 

najväčší podiel na zamestnanosti. Nakoľko je prevažná časť výmery zaradená 

v znevýhodnených oblastiach z nižšou produkciou je vhodné udržať živočíšnu výrobu v rámci 

nášho regiónu. Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj a diverzifikáciu podnikateľských činnosti 

v oblasti poľnohospodárstva so zameraním sa na zvyšovanie produkcie, primárne 

spracovanie, zvyšovanie jeho efektívnosti, predajnosť vlastných poľnohospodárskych 

produktov, zavádzanie nových technológii a zvyšovanie zamestnanosti. 

 V nadväznosti na definované opatrenie sme v rámci PRV vybrali Opatrenie 4 

Investície do hmotného majetku. 

 Podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 

 Fokusová oblasť 6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach - je 

zameraná na lokálne komunity a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií 

CLLD, ktoré reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

 Fokusová oblasť 2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych 

podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych 

Opatrenie č. 3.1 stratégie CLLD  

PRV Podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 

infraštruktúrach. 
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podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh 

a poľnohospodárskej diverzifikácie. 

Pomocou podpory investícií do poľnohospodárskych podnikov, ako aj investícií do 

spracovania resp. uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov 

bude zvýšený hospodársky výkon poľnohospodárskych podnikov a podporená ich 

efektivita, konkurencieschopnosť a účasť na trhu. K tomuto cieľu prispeje aj podpora 

spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizovaní spoločných 

pracovných procesov  či pri spoločnom využívaní zariadení a zdrojov. 

 Fokusová oblasť 2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami 

do odvetvia poľnohospodárstva a najmä generačnej výmeny. 

Na miestnej úrovni bude možné prostredníctvom stratégie CLLD poskytnúť pomoc 

mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti, čo vo významnej miere 

napomôže generačnej výmene v poľnohospodárstve na územiach miestnych akčných 

skupín. 

 Prierezové ciele Inovácie, ŽP, Zmierňovanie zmien klímy 

 

VT č. 29: Prehľad aktivít podopatrenia 4.1 

1. 
Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť 

poľnohospodárskeho podniku 

 

 V regióne Podhoran sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárskych 

činností a tvorbu pracovných miest. Iba výrobky a služby vysokej kvality, ktoré dokážu 

uspokojiť stále sa zvyšujúce nároky zákazníkov, sa dokážu presadiť vo vysokej konkurencii. 

Preto sa trvalá inovačná aktivita podnikov, ako jeden z hlavných nástrojov dosiahnutia 

konkurencieschopnosti javí ako nevyhnutná. Ide najmä o investície do spracovania, uvádzania 

na trh a vývoj poľnohospodárskych výrobkov. 

 Cieľom opatrenia je podporiť vlastné spracovanie výrobkov v poľnohospodárskej 

oblasti s cieľom vytvorenia nových pracovných miest  a vytvorenia dodatočného príjmu 

Opatrenie č. 3.2 stratégie CLLD 

PRV Podopatrenie 4.2 Podpora na investície do spracovania / uvádzania na trh a/ 

alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov  
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z predaja vlastných výrobkov, čo bude mať tiež priaznivý vplyv na udržanie zamestnanosti 

v oblasti živočíšnej a potravinárskej výroby. Celé opatrenie tak prispieva k zvyšovaniu 

pridanej hodnoty miestnych produktov, k rozvoju podnikania, k zvyšovaniu doplnkových 

príjmov i k tvorbe nových pracovných príležitostí. Nemenej dôležité je aj zhodnocovanie 

miestnych zdrojov, ku ktorým činnosti tohto opatrenia prispievajú 

 V rámci PRV sme vybrali Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku: 

 Podopatrenie 4.2 Podpora na investície do spracovania / uvádzania na trh a/ alebo 

vývoja poľnohospodárskych výrobkov  

 Fokusová oblasť 2A Zlepšenie hospodárskeho výkony  všetkých poľnohospodárskych 

podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych 

podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh 

a poľnohospodárskej diverzifikácie.  

Pomocou podpory investícií do poľnohospodárskych podnikov, ako aj investícií do 

spracovania resp. uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov 

bude zvýšený hospodársky výkon poľnohospodárskych podnikov a podporená ich 

efektivita, konkurencieschopnosť a účasť na trhu. K tomuto cieľu prispeje aj podpora 

spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizovaní spoločných 

pracovných procesov  či pri spoločnom využívaní zariadení a zdrojov. 

 Fokusová oblasť 6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach - je 

zameraná na lokálne komunity a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií 

CLLD, ktoré reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

 Prierezové ciele Inovácie, ŽP, Zmierňovanie zmien klímy 

 

VT č. 30: Prehľad aktivít podopatrenia 4.2 

1. 

výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich 

so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a 

potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií  

2. 

obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, 

spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov 

kovov  

3. 
 stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej 

zbernej siete -príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie 

4. 

nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných 

alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov 

(návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov 
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 Zo SWOT analýzy vyplynulo, že región Podhoran má  vhodné podmienky pre 

zakladanie nových mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev, 

čo bude viesť k  tvorbe nových pracovných miest. Cieľom opatrenia je podpora tvorby 

zamestnania v regióne s dorazom na rozvoj  poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného 

ruchu. 

 V rámci IROP sme vybrali špecifický cieľ s prioritnej  osi 5 -Miestny rozvoj vedený 

komunitou:  

 Špecifický cieľ 5.1.1/B Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácii.  

 Na dosiahnutie tohto cieľa sme vybrali aktivitu: 

- aktivita č.1: Zakladanie nových mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev na podporu marketingových aktivít 

 

VT č. 31: Špecifikácie oprávnených aktivít  

1. obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

2. 
nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie 

alebo s poskytovaním nových služieb 

3. Podpora marketingových aktivít 

Dôvodom realizácie projektov spolupráce je najmä výmena informácií a prenos 

praktických skúseností s implementáciou prístupu LEADER z iných regiónov Slovenska 

alebo zahraničia, za účelom posilnenia spolupráce a efektívnejšej realizácie stratégie. Príprava 

Opatrenie č. 3.3 stratégie CLLD 

IROP Špecifický cieľ 5.1.1/B Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácii. 

 

Strategická priorita č.4 Efektívna činnosť OZ Podhoran 

Špecifický cieľ : Animácie 

Špecifický cieľ: Chod MAS Podhoran 

 

Opatrenie č. 4.1. stratégie CLLD 

Podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej 

skupiny.  
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a realizácia spoločných projektov prispieva k rozvoju spolupráce na národnej i nadnárodnej 

úrovni a napomáha rozširovaniu činností partnerstva a riešeniu určitých problémov. 

 V nadväznosti na definované opatrenie sme v rámci PRV vybrali Opatrenie 19 

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV- miestny rozvoj vedený 

komunitou): 

 Podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej 

skupiny.  

 Fokusová oblasť Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

  Prierezové oblasti: Inovácie životné prostredie. 

 

 Realizácia tohto opatrenia vychádza z potreby vzájomnej koordinácie medzi 

zástupcami verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktorí sa rozhodli spolupracovať v 

rámci jedného partnerstva. Spolu vytvárajú skupinu aktívnych ľudí a inštitúcií ochotných a 

schopných podieľať sa na rozvoji spoločného územia, v ktorom žijú a pôsobia. Nevyhnutným 

nástrojom pre ich vzájomnú komunikáciu a každodennú činnosť partnerstva je výkonný 

manažment vybavený tímom skúsených miestnych lídrov, ktorí sú jednou zo silných stránok 

partnerstva. Z uvedených dôvodov je opatrenie zamerané na rozvíjanie zručností miestnych 

ľudských zdrojov a na vytvorenie podmienok pre manažovanie činnosti MAS a spravovanie 

verejných prostriedkov s cieľom mobilizácie všetkých miestnych zdrojov a efektívnej 

implementácie stratégie zameranej na komplexný rozvoj územia. 

 V nadväznosti na definované opatrenie sme v rámci PRV vybrali Opatrenie 19 

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV- miestny rozvoj vedený 

komunitou): 

 Podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

 Fokusová oblasť 6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach - je 

zameraná na lokálne komunity a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií 

CLLD, ktoré reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

 Prierezové ciele: ŽP, zmierňovanie zmeny klímy 

Opatrenie č. 4.2. stratégie CLLD 

PRV Podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
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4.3 Súhrnná tabuľka strategického rámca 

Tabuľka č. 3: Súhrnný prehľad strategického rámca  

Vízia 

„Podhoran  –  región s rozvinutým vidieckym cestovným ruchom využívajúcim bohaté 

kultúrne tradície, historický a prírodný potenciál a s priaznivým podnikateľským prostredím 

so spokojným a aktívnym obyvateľstvom žijúcim v kvalitnom životnom prostredí a v obciach 

zabezpečujúcich kvalitné služby pre obyvateľov i návštevníkov obcí." 

 

Strategický cieľ 

Vytvorenie podmienok k zlepšeniu kvality života a zabezpečenie kvalitnejšieho 

poskytovania služieb s cieľom rozvoja ekonomickej výkonnosti a súdržnosti obcí regiónu 

Podhoran.  

 

Strategická priorita 1: 

Verejné služby a infraštruktúra 

Špecifický cieľ: Zlepšiť kvalitu života v regióne s dôrazom na zachovanie miestneho 

kultúrneho a historického rázu územia 

Opatrenia PRV: 

 

 -Opatrenie 1.1 stratégie CLDD 

Opatrenie 7 Základné služby a 

obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 
Podopatrenie 7.4 Podpora investícií 

do zriaďovania, zlepšenia alebo 

rozšírenia miestnych základných 

služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane služieb v oblasti voľného 

času a kultúry a do súvisiacej 

infraštruktúry 

Opatrenia IROP: 

 

-Opatrenie 1.2 stratégie CLLD 

Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený 

komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.2/A  
Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi 

vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach  

aktivita  č. 1 – dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel,                          

aktivita  č. 2 - sociálne služby, komunitné 

služby,                       

aktivita  č. 3 - infraštruktúra vzdelávania                                      

aktivita  č. 4 – budovanie a rekonštrukcia 

verejných kanalizácií, budovanie 

a rekonštrukcia odpadových vôd 

v aglomeráciách do 2000 EO 

Iné 

opatrenia: 

 

 

Strategická priorita 2: 

Podpora vidieckeho cestovného ruchu 

Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a 

spolupráce 

Opatrenia PRV: 

 

- Opatrenie 2.1 

Opatrenie 7 Základné služby 

a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

Opatrenia IROP: 

 

- Opatrenie č.2.2 

Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený 

komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.2/B 

Iné 

opatrenia: 
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Podopatrenie 7.5 Podpora investícií 

pre verejné využívanie rekreačnej 

infraštruktúry, informačnej a drobnej 

infraštruktúry cestovného ruchu 

 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi 

vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach  

aktivita: dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel - zriaďovanie, obnova 

a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo 

zamestnania alebo k verejným službám, 

vrátane investícii do doplnkovej 

cyklistickej infraštruktúry vrátane 

odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle a pod. 

Strategická priorita 3: 

Ekonomický rozvoj podnikania 

Špecifický cieľ: Podpora podnikateľských subjektov a živnostníkov s cieľom zvýšenia 

konkurencieschopnosti a vytvárania nových pracovných miest 

Opatrenia PRV: 

 

- Opatrenie č. 3.1 stratégie CLLD 

Opatrenie 4 Investície do 

hmotného majetku   

Podopatrenie 4.1 Podpora investícií 

do poľnohospodárskych podnikov 

 

- Opatrenie č. 3.2  stratégie CLLD 

Opatrenie 4 Investície do 

hmotného majetku   

Podopatrenie 4.2 Podpora investícií 

do spracovania/uvádzania na trh 

a/alebo vývoja poľnohospodárskych 

produktov 

 

 

Opatrenia IROP: 

 

- Opatrenie č. 3.3 stratégie CLLD  

Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený 

komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.1  Zvýšenie 

zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácii (aktivita: 

Zakladanie nových mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných 

osôb, družstiev na podporu 

marketingových aktivít 

Iné 

opatrenia: 

 

Strategická priorita 4: 

Efektívna činnosť MAS Podhoran 

Špecifický cieľ : Chod MAS Podhoran 

Špecifický cieľ: Animácie 

Opatrenia PRV:  

 

- Opatrenie č.4.1. stratégie CLLD 

Opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj 

v rámci iniciatívy LEADER (MRKV-

miestny rozvoj vedený komunitou) 

 Podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie 

činností spolupráce miestnej akčnej skupiny     

  

Opatrenia IROP: 

 

Iné opatrenia: 

OP 
Cezhraničnej 

spolupráce  

SK – CZ 

SK – AT 

SK - HU 
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- Opatrenie č.4.2.stratégie CLLD 

Opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj 

v rámci iniciatívy LEADER (MRKV-

miestny rozvoj vedený komunitou) 

Podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové 

nálady a oživenie 

 

4.4 Integrované znaky stratégie CLLD 

 Pri spracovávaní  stratégie miestneho komunitného rozvoja sa vychádzalo z viac 

sektorových oblastných stratégií  miestneho rozvoja. Jedná sa najmä o strategické dokumenty 

VÚC Bratislava a VÚC Trnava a predovšetkým strategické dokumenty jednotlivých obcí, 

ktoré najlepšie poznajú svoje potreby a možnosti. Problémov je viac než je možné v určitom 

časovom úseku vyriešiť. Vychádzalo sa z poznatkov dokumentov, ktoré upravujú možnosti 

zvýšenia podpory cestovného ruchu,  podpory na zveľadenie verejných služieb 

a infraštruktúry ako aj podpory podnikateľských subjektov a rozvoj ekonomiky v danom 

regióne. Tak ako ukladá nariadenie EÚ č. 1303/2013 miestne vedený komunitný rozvoj sa 

vykonáva pomocou integrovaných znakov stratégie. Samozrejme, že všetky problémy sa 

nevyriešia naraz a ani sa im neprikladá rovnaká váha. Vybrali sa tie činnosti, ktoré majú 

najväčšiu šancu  spôsobiť zmeny, ktorú chce komunita dosiahnuť. Vychádzalo sa z miestnych 

pomerov vidieckej oblasti s prekrásnymi kultúrnymi, historickými a prírodnými hodnotami. 

Tu sa budeme snažiť dosiahnuť zmenu – pridanú hodnotu, ktorá bude vidieť a povzbudzovať 

a zabezpečovať tu žijúce obyvateľstvo. 

 Integrácia začína vylepšovaním služieb, lepšieho vzhľadu obcí a vybudovaním 

určitých prvkov vidieckej turistiky. Tiež je nutné vytvoriť nové pracovné miesta, zlepšiť 

ekonomiku a celkové podmienky podnikania v regióne. V ochrane životného prostredia sa 

zvýši edukácia obyvateľstva a školskej mládeže. Vytypovať územie na koncentráciu investícií 

je pomerne ťažké, lebo celé územie je dlhé cca 55 km.  Investície sú rozložené primerane 

potrebám regiónu. Vybudovanie, dokončovanie kanalizácie by bolo potrebné, ale túto 

problematiku nie je možné plošne v regióne vyriešiť.  Spojnice viacerých trás  cykloturistiky 

a cyklodopravy je jediná investícia, ktorá je prioritou v celom území. Začať sa plánuje na 

pripravenej trase Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, cez Cerovú až do Jablonice. 

Ďalšia trasa ba mala smerovať z okresného mesta Senica do Prietrže, Hradišťa, Hlbokého 

a Osuského. Osobitnú kapitolu tu tvoria využívanie železníc, kde sa spolu s ďalšími partnermi 

ako sú obce, nadšenci železničnej dopravy vybudovali a zaradili v letnom období príležitostnú 
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dopravu – nostalgické jazdy vlakom a koľajnice využiť aj na jazdu drezínou a to z Rohožníka  

cez Plavecké Podhradie do Plaveckého Mikuláša a z Jablonice, cez Osuské, Hradište pod 

Vrátnom  do Brezovej pod Bradlom. 

 

4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD    

K riešeniu miestnych problémov a zostavením stratégie chce miestna komunita zmeniť 

najmä  zlepšenie podmienok pre obyvateľov, ktorí bývajú, žijú a pracujú na území regiónu 

Podhoran. Riešenie sa dotýka viacerých oblastí:  

 rozvoj vidieckej turistiky 

Pôjde najmä o zlepšovanie podmienok dostupnosti a prístup k zaujímavostiam regiónu 

tým, že sa podporia investícií  do verejných budov a prístupovej infraštruktúry. 

Obnovia sa staré zabudnuté chodníčky v obciach, studničky v poli alebo v chotári 

obcí. Podporíme budovanie nových míľnikov turistického ruchu ako napr. múzeum 

polície, múzeum roľníctva a zlepšíme dostupnosť k historickým a prírodným 

zaujímavostiam regiónu. Inovatívnym prvkom v regióne bude vybudovanie drezíny 

z Plaveckého Podhradia do Plaveckého Mikuláša a cyklotrasy  nadväzujúcej na trasu 

po železničnom násype z Plaveckého Mikuláš až do Jablonice. 

 Rozvoj ekonomickej samostatnosti a vytváranie pracovných miest  

Obnovou  materiálno-technického vybavenia mikro a malých podnikov v regióne 

Podhoran napr. zaviesť výrobu čokolády. Pôjde o inovatívny výrobok regiónu. 

 Neustále zlepšovať vzhľad obcí  

Úpravou a tvorbou verejných priestranstiev, námestí a parkov budeme prispievať 

k čistote obcí, k ochrane  životného prostredia a k zlepšeniu vzhľadu obcí. 

 Rozvoj komunitnej činnosť  

Rekonštrukciou nevyužitých priestorov a objektov v obciach vytvoríme podmienky na 

komunitnú činnosť Zapájaním skupín, ktoré doteraz stáli bokom verejného života do 

rozhodovania o smerovaní regiónu podporíme rozvoj nových služieb (nové služby v 

v sociálnej oblasti). Vytvárať pilotné projekty na úrovni susedných obcí, ale tiež aj na 

úrovni partnerských obcí v ČR.   
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5 Implementačný rámec  

5.1 Popis riadiaceho a implementačného procesu 

 Celý popis riadiaceho a implementačného procesu MAS Podhoran je zosúladený 

s príručkou Systém riadenia CLLD. V programovom období 2014-2020 sa metóda 

LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach 

SR sa CLLD bude využívať multifondovo a to v rámci Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014-2020 a v rámci Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja prostredníctvom IROP 2014-2020.  

 

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 

 Verejno - súkromné partnerstvo Podhoran má právnu formu občianske združenie v 

zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vzniklo 

19. júna 2007 registráciou na Ministerstve vnútra SR. 

OZ Podhoran je otvoreným partnerstvom zástupcov verejného, podnikateľského a 

občianskeho sektoru. Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

stotožnená s obsahom stanov a cieľmi združenia. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena na 

členskej schôdzi a písomným potvrdením člena, že súhlasí so zaradením do záujmovej 

skupiny. Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v druhej záujmovej 

skupine. Členovia sú zadefinovaní do nasledovných záujmových skupín pričom každá 

záujmová skupina musí mať najmenej jedného člena: 

a) záujmová skupina verejného sektora (ďalej „ZSVS“), 

b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej „ZSPS“), 

c) záujmová skupina občianskeho sektora (ďalej „ZSOS“). 

Základnú organizačnú štruktúru OZ Podhoran tvoria orgány občianskeho združenia:  

 najvyšší orgán - členská schôdza  

 výkonný orgán – výkonný výbor 

 výberová komisia, 

 monitorovací výbor, 

 štatutárny orgán - predseda, 

 kontrolný orgán - revízna komisia. 

 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

100 
 

Členská schôdza  

Najvyšším orgánom OZ Podhoran je členská schôdza a tvoria ju všetci členovia 

združenia. V súčasnosti má združenie 43 členov z toho záujmová skupina verejného sektora 

predstavuje 34,88 %, záujmová skupina podnikateľského sektora predstavuje 25,58 % a 

záujmová skupina občianskeho sektora predstavuje 39,53 %. Členská schôdza rozhoduje 

hlasovaním, pričom každý člen združenia má jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia je potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov združenia bez ohľadu na príslušnosť k 

záujmovým skupinám. Ani jedna zo záujmových skupín na rokovaní členskej schôdze nesmie 

mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Pre výsledok hlasovania členskej schôdze je 

rozhodujúci počet hlasov a nie počet členov združenia.  

Členská schôdza zasadá najmenej raz ročne a vykonáva nasledovné činnosti:  

 schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty ich zmeny a doplnky; 

 schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

 určuje výšku členského príspevku 

 volí a odvoláva predsedu, členov výkonného orgánu , členov monitorovacieho výboru   

 a členov kontrolného orgánu; 

 schvaľuje prijatie nových členov; 

 schvaľuje stratégiu  CLLD a jej aktualizáciu; 

 rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením; ak dôjde k zániku združenia rozpustením alebo zlúčením 

s iným občianskym združením počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, 

združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR; 

 rieši ďalšie skutočnosti v súvislosti so stratégiou CLLD; 

 ostatné veci, ktoré si v programe rokovania vyhradí. 

 vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení 

 

Výkonný  výbor - výkonný orgán 

Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom OZ Podhoran, za svoju činnosť je 

zodpovedný členskej schôdzi a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými 

vykonávacími predpismi združenia. Výkonný orgán má päť členov a tvorí ho predseda, 
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podpredseda a 3 členovia. Predsedu, podpredsedu a členov výkonného výboru volí členská 

schôdza na obdobie piatich rokov. Členská základňa výkonného orgánu musí byť zastúpená 

každou záujmovou skupinou. 

V rámci svojich kompetencií výkonný orgán vykonáva nasledovné činnosti: 

 riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze 

 zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu členskej schôdze 

a pripravuje základné materiály na tieto rokovania; 

 zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu; 

 zriaďuje výberovú komisiu MAS 

 menuje manažéra združenia 

 volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút; 

 zriadi monitorovací výbor MAS 

 ďalšie úkony v súvislosti so stratégiou CLLD a vykonáva činnosti v zmysle 

Systému riadenia CLLD v platnom znení  

 

Výkonný orgán zriadil Kanceláriu združenia na zabezpečenie spravovania verejných 

prostriedkov ako aj manažovanie činnosti združenia a realizáciu úloh združenia. Na čele 

Kancelárie je manažér menovaný výkonným orgánom. Manažér 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 zabezpečuje manažér a ostatní zamestnanci združenia. V súčasnosti sa Kancelária 

OZ Podhoran nachádza v prenajatých priestoroch v budove poľnohospodárskej firmy 

Agropartner s.r.o. 906 35 Plavecký Peter č. 131. 

 S implementáciou stratégie pribúda administratíva, úlohy a zodpovednosť, a preto 

každodennú činnosť budú vykonávať  dvaja interní pracovníci v trvalom pracovnom pomere 

(manažér MAS a administratívny pracovník). Účtovník bude pracovať na dohodu alebo 

dodávateľsky. OZ Podhoran má miesto manažéra MAS obsadené a jeho získané vzdelanie a 

odbornú prax preukazujeme profesijným životopisom, diplomom a kópiami relevantných 

certifikátov v prílohe č.8. 
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Predseda  

Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý, vystupuje v mene združenia navonok a  

podpisuje zmluvy. Predsedu volí členská schôdza na päťročné volebné obdobie. Za predsedu  

je oprávnený konať podpredseda, ale len v rozsahu určenom v písomnom splnomocnení  

predsedu.  

Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na 

predkladanie ŽoNFP.   Vo vzťahu k IROP predkladá  na RO pre IROP Protokol o výbere 

žiadosti o NFP z IROP. Schvaľuje harmonogram výziev, výzvu, resp. zrušenie/zmenu výzvy 

na predkladanie projektových zámerov /ŽoNFP / ŽoPr. Vykonáva úlohy a činnosti v zmysle 

Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

 

Revízna komisia  

 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia a má päť členov. OZ Podhoran si 

do revíznej komisie zvolilo dvoch členov, ktorí sú zo záujmovej skupiny verejného sektora, 

jedného člena, ktorý je zo záujmovej skupiny podnikateľského sektora a dvoch členov, ktorí 

sú zo záujmovej skupinu občianskeho sektora. 

Členov revíznej komisie volí členská schôdza na päťročné volebné obdobie. Členstvo 

v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva 

v najvyššom orgáne. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi 

a vykonáva nasledovné činnosti: 

 kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány združenia na 

nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;  

 kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 

Výberová komisia  

Výberová komisia OZ Podhoran vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich 

prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a určí výšku podpory. Počet členov je 

vždy nepárny, Výkonný výbor menoval troch  členov výberovej komisie a  sedem  

náhradníkov, z ktorých sa bude vždy pred jej zasadnutím menovať troj členná výberová 

komisia. Percentuálny pomer hlasov však musí byť zachovaný t. z, že  ani jedna zo 

záujmových skupín nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Člen výberovej komisie 
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nemusí pôsobiť, mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku v území 

regiónu Podhoran. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.  

 Výkonný výbor menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom 

jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna 

výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených 

dôvodov. Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej 

komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod. Členstvo vo výberovej 

komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne, 

monitorovacom výbore a s funkciou štatutárneho  orgánu. 

    Výberová komisia vykonáva nasledovné činnosti: 

 zabezpečí proces hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr;  

 posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve; 

 prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak je relevantné)  

 stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP/ŽoPr. spĺňajúcej 

všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP 

prostredníctvom ITMS2014+ (ak je relevantné) a to na základe výsledkov 

odborného hodnotenia 

 vykoná výber ŽoNFP berúc do úvahy ustanovenia kapitoly 8 a 9, resp. 

kapitoly  11. 

 navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia 

(rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení 

konania) podľa zákona o príspevku z EŠIF  

 schvaľuje/odporúča alebo neschvaľuje/neodporúča  vydanie hodnotiacej 

správy pre projektové zámery (ak relevantné) 

 vypracuje záverečnú správu výzvy projektových zámerov/ ŽoNFP v rámci 

PRV SR 2014 – 2020. 

 stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP 

 vykonáva  úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení 

 

 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

104 
 

Monitorovací výbor  

Monitorovací výbor OZ Podhoran je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie 

výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, 

pripravuje a vypracúva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné 

obdobie a pod. v zmysle ustanoven kapitoly 10 Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

Monitorovací výbor OZ Podhoran má sedem členov, z toho traja členovia sú 

záujmovej skupiny verejného sektora, jeden člen je  zo záujmovej skupiny podnikateľského 

sektora a traja členovia sú zo záujmovej skupiny občianskeho sektora. Členstvo v 

monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne. 

Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí určí rozsah činnosti. Rozsah činnosti 

monitorovacieho výboru podlieha schváleniu členskej schôdzi alebo výkonného orgánu. 

 

Odborný hodnotiteľ 

 

Cieľom procesu posúdenia  odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr je vykonať odborné, 

objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP/ŽoPr s kritériami, ktoré si OZ 

Podhoran stanovilo v stratégii CLLD.  Za výber odborných hodnotiteľov, ktorí budú 

vykonávať posúdenie/odborné hodnotenie, zodpovedá OZ Podhoran, v prípade PRV SR 2014 

– 2020.   V prípade IROP – RO pre IROP. MAS, resp. výber odborných hodnotiteľov sa 

vykoná na základe transparentných kritérií. 

Hodnotiteľ je povinný pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné vyhlásenie o 

nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Povinnosti, ktoré 

z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení vzťahu s MAS -  OZ Podhoran.  

OZ Podhoran zabezpečí prideľovanie ŽoNFP/ŽoPr odborným hodnotiteľom (napr. 

náhodné prideľovanie žrebovaním, náhodný výber, využitie výpočtovej techniky a pod.) 

pričom platí pravidlo, že jedna ŽoNFP/ŽoPr je pridelená dvom odborným hodnotiteľom.  

MAS  v rámci PRV SR 2014 – 2020 zabezpečí prideľovanie ŽoNFP odborným 

hodnotiteľom náhodným výberom prostredníctvom funcionalit v ITMS2014+. V prípade 

nefunkčnosti ITMS2014+ MAS zabezpečí prideľovanie  žrebovaním, náhodným výberom 

alebo využitím výpočtovej techniky. 

Preveríme, či odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom niektorého zo žiadateľov, ktorý 

predkladá ŽoNFP/ŽoPr, nie je blízkou alebo spriaznenou osobou so žiadateľom, resp. 
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zamestnancom žiadateľa alebo sa nenachádza v akomkoľvek konflikte záujmov v zmysle 

kapitoly 5. Systému riadenia CLLD. V prípade zistenia akéhokoľvek konfliktu záujmov bude 

z výberu odborný hodnotiteľ pre konkrétnu výzvu vylúčený. Z odborného hodnotenia bude 

vylúčený aj odborný hodnotiteľ, ktorý oznámi existenciu konfliktu záujmov pred alebo počas 

odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v dokumentácii 

odborného hodnotenia. Odborní hodnotitelia ŽoNFP/ŽoPr hodnotia samostatne a ako celok 

vrátane povinných príloh.  Odborní hodnotitelia zaznamenávajú hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr do 

hodnotiaceho hárku. Po ukončení hodnotenia odovzdajú kompletne vyplnený a podpísaný 

hodnotiaci hárok výberovej komisii.  

V prípade, ak je rozdiel medzi celkovým bodovým hodnotením prvého a druhého 

odborného hodnotiteľa vyšší ako 10 bodov, určí Výberová komisia náhodným výberom 

tretieho odborného hodnotiteľa (arbitra). Tretí odborný hodnotiteľ zaznamenáva hodnotenie 

ŽoNFP/ŽoPr do hodnotiaceho hárku. Z bodového hodnotenia tretieho hodnotiteľa Výberová 

komisia urobí aritmetický priemer s bodovým hodnotením jedného z dvojice odborných 

hodnotiteľov, ku ktorému je hodnotenie tretieho odborného hodnotiteľa bližšie. Toto výsledné 

bodové hodnotenie sa považuje za záväzné hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr.  

OZ Podhoran pri hodnotení ŽoNFP/ŽoPr zodpovedá za dodržiavanie princípov 

transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a dodržiavania horizontálnych 

princípov v zmysle čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. Pri odbornom hodnotení ŽoNFP/ŽoPr 

dodržiavame minimálne princíp štyroch očí.  

V hodnotiacom procese je OZ Podhoran povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia 

nasvedčujúceho, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v 

súlade s § 225 Trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, 

úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného 

zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne 

orgánom činným v trestnom konaní.  

 

Organizačná štruktúra MAS je v Príloha č. 7, Personálna matica je v Príloha č. 8 a 

Štatúty, interné smernice, stanovy MAS  sú v Príloha č. 9.  
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5.1.2 Implementačný proces  

  

OZ Podhoran bude zabezpečovať implementáciu stratégie výberom projektov 

prostredníctvom jedného kola (výzva na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr). Implementačný proces 

zahŕňa postup vyhlásenia výzvy, hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr, a výberu ŽoNFP/ŽoPr zvlášť pre 

PRV a zvlášť pre IROP. Pri vytváraní jednotlivých postupov sme postupovali v zmysle 

Systému riadenia CLLD v platnom znení.  

 

5.1.2.1 Žiadosti podporované v rámci PRV 

Všetky projekty v rámci implementácie stratégie CLLD Podhoran prostredníctvom 

PRV SR 2014 – 2020 budú spĺňať:  

 všeobecné podmienky poskytnutia príspevku,  

 výberové kritériá pre výber projektov,  

 hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritéria) 

 

OZ Podhoran bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktorý 

si stanoví na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka a zverejní ho postupom 

uvedeným v kapitole 8.1, odsek 1 na svojom webovom sídle a elektronicky ho pošle na PPA 

na adresu mas@apa.sk. MAS vyhlási výzvy na predkladanie ŽoNFP zaradené do 

harmonogramu výziev od aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie  

zo strany PPA v ITMS2014+ a v súlade s príručkou pre prijímateľa LEADER.  

Pri príprave výziev a dokumentov, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve a týkajú sa 

informácií potrebných k aplikácii horizontálnych princípov, spolupracuje s RO a gestormi 

horizontálnych princípov.  

Forma a štruktúra výzvy na predkladanie ŽoNFP je definovaný v zmysle nariadenia 

vlády č. 71/2018. 

Pred zverejnením výzvy na predkladanie ŽoNFP v ITMS2014+  zašleme jej návrh 

vrátane dokumentácie k výzve v elektronickej podobe na schválenie PPA (mas@apa.sk) , kde 

Postup vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadosti o NFP 

 

mailto:mas@apa.sk
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bude vykonaná kontrola zo strany PPA a to najneskôr do 5   pracovných dní pred jej 

zverejnením. V prípade pripomienok budeme postupovať v súlade s kapitolou 9.1 Systému 

riadenia CLLD v platnom znení. 

 

 Výzva môže mať formu:  

uzavretej výzvy, ktorá je charakterizovaná presným určením dátumu jej vyhlásenia a dátumu 

jej uzavretia, pričom dĺžka trvania uzavretej výzvy na predkladanie ŽoNFP je minimálne 30 

pracovných dní, samotná lehota na predkladanie ŽoNFP môže byť vo výzve kratšia, vždy 

však musí končiť posledným dňom trvania výzvy; 

 

 Výzva musí obligatórne obsahovať:  

a) formálne náležitosti: názov MAS a názov Poskytovateľa; dátum vyhlásenia výzvy; 

dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie; 

kontaktné údaje MAS a spôsob komunikácie s MAS; časový harmonogram konania o 

ŽoNFP vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP; indikatívnu výšku 

finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve; miesto podania ŽoNFP; 

ďalšie formálne náležitosti (napr. informácie o kontaktných osobách, ktoré poskytujú 

informácie o výzve, informácie o cieľoch výzvy, a pod.).  

b) Podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú: oprávnenosť žiadateľa; oprávnenosť 

aktivít realizácie projektu; oprávnenosť výdavkov realizácie projektu; oprávnenosť 

miesta realizácie projektu; kritériá pre výber projektov (schválené Výberovou 

komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS, resp. monitorovacím 

výborom PRV SR 2014 - 2020);  spôsob financovania; splnenie podmienok 

ustanovených v osobitných predpisoch (napr. zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 107 a 108 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie). 

c)  Vyššie uvedené obligatórne náležitosti výzvy nemôžu byť nahradené odkazom na iný 

dokument, napr. PRV 2014-2020 alebo príslušnú metodickú príručku ani za 

predpokladu, že niektorý z týchto dokumentov bude tvoriť prílohu výzvy. 
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 Výzva môže fakultatívne obsahovať:  

a) Iné podmienky poskytnutia príspevku ako sú vyššie uvedené. 

b) Prílohy výzvy: napr. formulár ŽoNFP; príručka pre žiadateľa; schéma štátnej pomoci  

a/alebo schéma pomoci de minimis (ak je relevantné); zoznam merateľných 

ukazovateľov; Informácia pre žiadateľov o NFP, resp. čl.105 a a nasl. nariadenia EP 

a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 u 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie  č. 

966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. 

 

 Hodnotiace kritéria pre výber projektov (bodovacie kritériá) 

 Hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritéria) pre ŽoNFP definuje OZ 

Podhoran vo výzve v závislosti od charakteru podporovaných projektov v nadväznosti na 

schválenú stratégiu CLLD. V rámci hodnotiacich výber projektov musí byť definovaný pre 

každý stupeň (rozsah) hodnotiaceho (bodovacieho) kritéria jasný popis kedy projekt získa 

konkrétny počet bodov, resp. kedy spĺňa dané kritérium. Zároveň stanovíme minimálnu 

prahovú hodnotu, ktorú musí projekt dosiahnuť aby bol oprávnený, prípadne stanoví 

podmienku, že ak niektoré z definovaných kritérií projekt nespĺňa, nemôže byť schválený 

(aspekt kvality). 

Spolu s hodnotiacimi kritériami pre výber projektov (bodovacie kritéria) definujeme 

vo výzve aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá slúžia na určenie poradia v prípade 

rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými ŽoNFP v odbornom hodnotení (t.j. ak dve 

alebo viac ŽoNFP dosiahli rovnaké bodové hodnotenie a alokácia určená vo výzve 

nepostačuje na schválenie všetkých takýchto ŽoNFP). 

Rozlišovacie kritériá MAS určí primárne z bodovaných hodnotiacich kritérií 

hodnotiacich bodovacích kritérií z odborného hodnotenia ŽoNFP, pričom môžeme vybrať 

jedno alebo viacero z týchto kritérií. Poradie na základe rozlišovacích kritérií sa určí na 

základe dosiahnutého počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho 

počtu po najnižší počet bodov. V prípade, ak MAS  definuje na svojej úrovni výberové 

kritériá, ktorých aplikáciou sa určuje výsledné poradie ŽoNFP, rozlišovacie kritériá 

definujeme a aplikujeme na úrovni výberových kritérií. 
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 Výberové kritéria žiadosti o NFP 

OZ Podhoran si zvolí overiteľné výberové kritériá, ktoré budú prispievať ku 

konečným výsledkom napĺňania stratégie CLLD, ako aj jasne identifikujú konečných 

prijímateľov projektov. Definujeme výberové kritériá ŽoNFP na základe hodnotiacich kritérií 

alebo, v prípade ak nie sú ŽoNFP vyberané na základe poradia určeného aplikáciou 

hodnotiacich kritérií, aj samostatné výberové kritériá. 

Samostatné výberové kritériá ŽoNFP definujeme  najmä v prípadoch, ak možno 

stanoviť v rámci skupiny charakterovo podobných projektov objektívne kritériá, ktorými je 

možné projekty porovnať navzájom. Navrhneme Samostatné výberové kritériá tak, aby sme 

zabezpečia objektívne posúdenie všetkých ŽoNFP v rámci skupiny navzájom a to s 

prihliadnutím na konkrétne skutočnosti, ktoré môžu byť porovnávané v rámci všetkých 

ŽoNFP v danej skupine. 

Výberové kritériá môžu byť definované nasledovne:  

a) ako aplikácia hodnotiacich bodových kritérií,  

b) ako doplňujúce bodované kritériá, pričom hodnota bodov výberových kritérií 

ŽoNFP je definovaná ako nezáporné celé číslo, alebo  

c) ako samostatné objektívne kritérium, ktorého aplikáciou je vytvorené 

jednoznačné poradie v rámci skupiny vyberaných ŽoNFP (napr. zoradenie 

ŽoNFP na základe hodnoty konkrétneho, vopred stanoveného merateľného 

výberového kritéria od najvyššej plánovanej hodnoty po najnižšiu). 

 

 Zmena a zrušenie výzvy 

V prípade zmeny a zrušenia výzvy budeme postupovať v súlade s kapitolou 9.4 

Systému riadenia CLLD v platnom znení a Príručkou pre prijímateľa LEADER.  

 

 ŽoNFP je základným dokumentom, ktorým žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy na 

predkladanie ŽoNFP OZ Podhoran  o spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov 

určených na danú výzvu.  Žiadateľ doručuje ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ a v písomnej forme na adresu určenú v predmetnej výzve. Prístup do 

verejnej časti môžu získať žiadatelia na základe žiadosti o aktiváciu používateľského konta. 

Postup hodnotenia ŽoNFP – Procesné úkony  
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Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP vo verejnej časti ITMS2014+ postupuje podľa krokov, ktorými 

je automaticky vedený priamo systémom ITMS2014+. Po elektronickom vyplnení a odoslaní 

formulára ŽoNFP a povinných príloh, ktoré je potrebné predkladať cez ITMS2014, žiadateľ 

vytlačí listinnú formu vyplneného formulára ŽoNFP, opečiatkuje ju (v prípade povinnosti 

používať pečiatku) a podpíše ju štatutárny orgán žiadateľa, resp. splnomocnená osoba. 

K písomnej forme formulára ŽoNFP vytlačenej cez verejnú časť ITMS2014+ priloží žiadateľ 

všetky povinné prílohy, resp. ich len vloží do ITMS2014+ a zabezpečí predloženie 

kompletnej dokumentácie ŽoNFP. 

Žiadateľ predkladá ŽoNFP a príslušné prílohy (s výnimkou tých, ktoré nie je možné, napr. 

z dôvodu obmedzení veľkosti príloh): 

a) elektronicky výlučne prostredníctvom  verejnej časti ITMS2014+ (formulár ŽoNFP 

vypracovaný prostredníctvom ITMS2014+, prílohy ŽoNFP povinne predkladané 

v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+) 

b) listinná forma na adresu určenú v predmetnej výzve – formulár ŽoNFP vypracovaný 

prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, listinné formy povinných príloh (len tie 

povinné prílohy, ktoré sa neprikladajú prostredníctvom integračnej akcie 

ITMS2014+). 

Dokumentácia v listinnej forme sa predkladá nasledovne (ak relevantné) 

a) v zalepenej obálke/balíku pričom v ľavom hornom roku obálky/balíka žiadateľ uvedie 

číslo výzvy, názov opatrenia/podopatrenia, obchodné meno, IČO, adresu/sídlo 

žiadateľa a v pravom dolnom roku obálky/balíka žiadateľ uvedie nápis „Neotvárať“, 

b) ŽoNFP musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa alebo osobou úradne 

splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa na mieste/miestach predpísaných vo 

formulári ŽoNFP 

c) ŽoNFP sú uložené spolu s povinnými prílohami v pevnom zakladacom šanóne 

ľubovoľnej farby. Prílohy sa do šanónu vkladajú zostupne, tzn. zhora nadol, pričom 

na vrchu bude formulár ŽoNFP a nasledovať budú povinné prílohy podľa poradia 

uvedeného v ŽoNFP. Každá príloha bude zvlášť vo fóliovom euroobale (ak technicky 

nie je možné v euroobale, použije sa iný vhodný spôsob podľa uváženia žiadateľa), 

d) ŽoNFP a prílohy predkladané elektronicky prostredníctvom verejnej časti 

ITMS2014+ musia byť totožné s formulárom ŽoNFP a prílohami ŽoNFP 

predkladanými v listinnej forme (v prípade rozdielov medzi elektronickou a listinnou 
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formou ŽoNFP a jej príloh budú považované za záväzné verzie predložené 

prostredníctvom výzvy na  doplnenie) 

Doručením ŽoNFP na MAS sa  začína konanie o žiadosti. ŽoNFP musí byť podaná riadne, 

včas a vo forme určenej v zverejnenej výzve. ŽoNFP musí byť podaná riadne, včas a vo 

forme určenej v zverejnenej výzve. ŽoNFP sa podáva od zverejnenia výzvy do uzavretia 

výzvy, okrem prípadu, ak MAS určí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí. Zoznam 

povinných príloh k ŽoNFP budú stanovené PPA v ITMS2014+ tak, aby boli relevantné 

prílohy priradené ku konkrétnym podmienkam poskytnutia príspevku (jedna prílohy môže 

byť relevantná pre overenie viacerých podmienok poskytnutia príspevku .a naopak viacero 

podmienok poskytnutia príspevku môže byť overovaných na základe jednej prílohy). PPA 

definuje rozsah a formu požadovanej  povinnej prílohy k ŽoNFP. MAS môže doplniť/rozšíriť 

zoznam povinných príloh, ak sú schválené v stratégii alebo sú potrebné  pre posúdenie výberu 

projektov. 

Proces konania o ŽoNFP sa rozdeľuje do nasledujúcich fáz: 

a) administratívne overenie, ktoré zahŕňa overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP 

a overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve, 

b) odborné hodnotenie a výber, 

c) opravné prostriedky 

 

 Podmienky doručenia a  registrácia žiadosti o NFP 

OZ Podhoran zabezpečí príjem ŽoNFP odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej 

uzavretia, resp. v lehote prijímania ŽoNFP, uvedenej vo výzve Žiadateľ je povinný 

predložiť ŽoNFP v podobe resp. forme uvedenej vo výzve. ŽoNFP musí byť doručená 

riadne, včas a v určenej forme. V určenej forme sa považuje za predloženú, ak bol 

formulár ŽoNFP: 

a) predložený elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ 

a zároveň, 

b) po odoslaní vo verejnej časti ITMS2014+ bol vytlačený, podpísaný, 

opečiatkovaný (ak má žiadateľ povinnosť používať pečiatku) a v listinnej 

forme v zmysle podmienok uvedených v Systéme riadenia aktuálnej 

verzii. 
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ŽoNFP sa považuje za predloženú včas, ak bola: 

a) ŽoNFP vrátane príloh odoslaná elektronicky prostredníctvom verejnej časti 

ITMS2014+ do termínu uzavretia výzvy, resp. príslušného hodnotiaceho kola 

a zároveň 

b) ŽoNFP vrátane príloh odoslaná: 

- v prípade osobného predloženia dátum fyzického odovzdania listinnej 

formy dokumentácie na adresu uvedenú vo výzve, 

- v prípade zaslania ŽoNFP doporučenou poštou alebo kuriérskou 

službou dátum odovzdania listinnej formy dokumentácie ŽoNFP na 

poštovú prepravu alebo na prepravu kuriérskou službou. 

ŽoNFP sa považuje za predloženú riadne, ak je: 

a) vyplnená v ITMS2014+ 

b) vyplnená na počítači v slovenskom jazyku písmom, resp. v prípade predložený v inom 

ako slovenskom jazyku, je priložený úradne osvedčený preklad do slovenského 

jazyka,  ktorý umožňuje objektívne posúdenie ich obsahu. Preklad do slovenského 

jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom 

jazyku a sú vypracované vo formáte, ktorý umožňuje objektívne posúdenie obsahu 

projektového zámeru, (t.j. čitateľnosť písma) 

c) predložený formát ŽoNFP a príloh umožňuje objektívne posúdenie ich obsahu 

a písmo umožňuje rozpoznanie obsahu textu. 

Po doručení písomnej formy ŽoNFP vrátane príloh na adresu sídla MAS, bude 

zaevidovaná podľa štandardných postupov evidovania došlej pošty a zároveň bude 

vystavené žiadateľovi Potvrdenie o prijatí ŽoNFP. Potom MAS  v rámci 

administratívneho overenia overí splnenie podmienok doručenia podľa platných predpisov 

v Systéme riadenia – aktuálnej verzii. 

Keď žiadateľ doručil ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, splnil podmienky 

doručenia ŽoNFP, MAS zaregistruje ŽoNFP v ITMS2014 a vykoná overenie ostatných 

podmienok poskytnutia príspevku. Overenie podmienok predloženia ŽoNFP sa 

zaznamená v kontrolnom liste 
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Postupy administratívneho overenia ŽoNFP sú uvedené v príručke pre prijímateľa 

LEADER 

 

 Overenie podmienok poskytnutia príspevku  

MAS posudzuje v rámci administratívneho overenia aj podmienky poskytnutia príspevku 

alebo ich časť, ktoré sú určené vo výzve s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti 

overované v rámci odborného hodnotenia  ŽoNFP. MAS vykoná overenie podmienok 

poskytnutia príspevku na základe údajov a informácií uvedených žiadateľom vo formulári 

a v relevantných prílohách ŽoNFP.  

V prípade podmienok poskytnutia príspevku v rámci ktorých je možné využiť integračné 

akcie prostredníctvom ITMS2014+ je žiadateľ povinný stiahnuť informáciu o plnení 

podmienky automaticky z iného informačného systému verejnej správy. PPA určí vo výzve 

možnosť využitia integračnej akcie pri relevantných podmienkach poskytnutia príspevku. 

V prípade neúspešnosti integračnej akcie, alebo v prípade ak žiadateľ zistí integračnou 

akciou nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku  a napriek tomu vie preukázať 

splnenie tejto podmienky, môže využiť listinnú formu na preukázanie splnenie 

podmienky. V prípade, ak pri overovaní splnenia podmienok poskytnutie príspevku vzniknú 

pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti   MAS to oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa i ni 

vyjadril. Lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od doručenia 

oznámenia. Žiadateľ je na doplnenie požadovaných náležitostí, neúplných údajov, vysvetlenie 

nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov vyzvaný zo strany MAS iba jedenkrát. 

Doplnenie dokumentu preukazujúceho splnenie tejto podmienky spôsobom a termínom 

uvedeným v príručke pre prijímateľa LEADER. Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí 

ŽoNFP zasiela MAS prostredníctvom ITMS2014+. MAS je oprávnená pri vzájomnej 

komunikácii so žiadateľom/prijímateľom v rámci implementácie stratégie CLLD využívať 

elektronický spôsob komunikácie a to prostredníctvom e-mailu (napr. pri zasielaní výzvy na 

doplnenie), pričom elektronický systém musí byť nastavený tak, že od žiadateľa/prijímateľa 

odoslaním e-mailu MAS dostane „Potvrdenie o prijatí a Potvrdenie o prečítaní“ V prípade, 

ak MAS Potvrdenie nedostane do 5 pracovných dní, napr. pri výzve na doplnenie,, MAS je 

povinná predmetnú výzvu zaslať písomnou formou prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok. 
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Postup na predkladanie doplnených náležitostí na základe výzvy na doplnenie bude 

upravený v príručke pre prijímateľa LEADER. 

Závery z administratívneho overenia MAS zaznamenáva v kontrolnom zázname (ak 

relevantné).  

 

 Kontrola oprávnenosti výdavkov 

V prípade kontroly oprávnenosti výdavkov budeme postupovať v súlade s kapitolou 9. 

5. 4 Systému riadenia CLLD v platnom znení. Za oprávnené výdavky budú považované 

výdavky vzniknuté a zaplatené v čase od podania ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie 

ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD. ktorá je vyhlásená príslušnou MAS 

s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods.2 písm. c) uvedeného 

nariadenia, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené oprávnené výdavky 

pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie 

stratégie CLLD, ktorá je  vyhlásená  MAS Podhoran a to od 1. 1. 2016. Oprávnené výdavky 

sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 

2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené 

v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV. 

 

 Kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 

MAS Podhoran a PPA vykonávajú kontrolu dodržania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní 

tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ktoré zahŕňajú kontrolu: 

a) princípov a postupov stanovených ZVO (ďalej len „kontrola VO“) 

b) postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje (ďalej len „kontrola 

obstarávania“). 

Cieľom kontroly VO a kontroly obstarávania je kontrola súladu finančnej operácie s právom 

SR a EÚ a metodickými usmerneniami PPA a metodickými pokynmi Úradu pre verejné 

obstarávanie (ďalej len „ÚVO“). Jedná sa o kontrolu vykonávanú v zysle § 41 zákona 

o príspevku EŠIF v nadväznosti na zákon č 357/2015 Z. z. 

MAS Podhoran a PPA vykonajú kontrolu  podľa odseku 1 tejto kapitoly v zmysle podmienok 

Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení, resp. príručky pre prijímateľa 

LEADER. 
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 Odborné hodnotenie žiadosti o NFP  

MAS Podhoran zabezpečí priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP 

prostredníctvom ITMA2014+ (ak relevantné). Odborný hodnotiteľ zabezpečí overenie cieľa 

rozsahu a činnosti projektu. Cieľ musí byť v súlade so sledovanými cieľmi PRV 2014 – 2020 

pre príslušné opatrenie, podrobne stanovenými v metodickej príručke, stratégii a vo výzve. 

Rozsah a činnosti projektu musia byť v súlade s podporovaným rozsahom a činnosťami 

stanovenými vo výzve, metodickej  príručke a v stratégii CLLD, V prípadoch, ak je to 

relevantné odborný hodnotiteľ vykoná overenie súladu predloženej ŽoNFP so schémou 

štátnej pomoci alebo schémou pomoci de minimis pre  príslušné opatrenie/podopatrenie. 

MAS Podhoran zabezpečí kontrolu oprávnenosti žiadateľa na základe definície žiadateľa v 

zmysle vyhlásenej výzvy a príručky platnej ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie 

žiadostí. Odborné hodnotenie jednotlivých ŽoNFP zaznamenávajú odborní hodnotitelia do 

hodnotiaceho hárku. Odborní hodnotitelia, ktorí vykonávali odborné hodnotenie, t.j. obaja 

odborní hodnotitelia a ak je  to relevantné aj tretí hodnotiteľ podpíšu hodnotiaci hárok. 

Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v systéme ITMS2014+ (ak relevantné), 

resp. MAS zabezpečí zadanie podpísaného hodnotiaceho hárku do ITMS 2014+. Odborní 

hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné vyhlásenie 

o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov..  

Hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených MAS, pričom nie 

sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS. MAS je povinná 

výsledky po overení písomné zaznamenávať. 

Špecifiká postupov odborného hodnotenia ŽoNFP sú uvedené v príručke pre 

prijímateľa LEADER. 

 

 Uplatnenie hodnotiacich kritérií  

OZ Podhoran v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie ŽoNFP 

odbornými hodnotiteľmi,  ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP na základe hodnotiacich 

kritérií zverejnených vo výzve. Pred výkonom samotného odborného hodnotenia OZ 

Podhoran zabezpečí, oboznámenie hodnotiteľov s podmienkami a spôsobom výkonu 

odborného hodnotenia. 

 Ak počas odborného hodnotenia hodnotitelia zistia, že na posúdenie splnenia 

odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany žiadateľa doplňujúce informácie, OZ 
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Podhoran vyzve žiadateľa na  objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov (max. 2 výzvy 

na doplnenie počas odborného hodnotenia). Požadované údaje musia mať súvislosť s 

posúdením kritérií odborného hodnotenia. OZ Podhoran určí v prípade takéhoto postupu 

primeranú lehotu na doplnenie údajov, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, 

pričom súčasťou výzvy je aj informácia o tom, že nepredloženie dokumentov vôbec, resp. v 

prípade doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom termíne, resp. ak aj po doplnení 

chýbajúcich náležitostí sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a nie je možné 

konštatovať nesplnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o 

neschválení ŽoNFP, bude viesť k zastaveniu konania o ŽoNFP. Výstupom z odborného 

hodnotenia je hodnotiaci hárok. Hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie kritérií a súčet 

dosiahnutých bodov. 

 OZ Podhoran môže vo výzve stanoviť minimálny počet bodov, ktoré musí ŽoNFP 

v rámci bodovacích kritérií dosiahnuť.  

 

 Jednokolový proces výberu  

Aplikáciou výberových kritérií v ITMS2014+ výberová komisia stanoví poradie 

ŽoNFP, ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre 

poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre 

poskytnutie príspevku. Výberová komisia zaznamená proces aplikácie výberových kritérií 

v písomnej podobe. 

Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého 

kola hodnotenia záverečnú správu z výzvy  ŽoNFP, v ktorej navrhne PPA pre jednotlivé 

ŽoNFP na vydanie  konkrétneho  rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie 

o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania). Záverečná správa z výzvy 

ŽoNFP spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola hodnotenia, je OZ 

Podhoran povinný predložiť na PPA do   45  pracovných dní odo dňa ukončenia výzvy. 

V prípade, ak MAS nepredloží  záverečnú správu z výzvy na predkladanie ŽoNFP a všetky 

prijaté ŽoNFP v termíne stanovenom v predchádzajúcej vete tohto odseku, PPA môže 

uplatniť voči MAS sankcie v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

Postup výberu žiadostí o NFP 
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Záverečná správa z výzvy  (ŽoNFP)  musí byť podpísaný štatutárnym orgánom MAS. 

Dokumenty doložené do záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP)  musia byť originály, pričom 

musí obsahovať výstupy z administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj 

výberu ŽoNFP.  

Výberová komisia vykonáva v rámci výberu projektov činnosti uvedené v Systéme 

riadenia CLLD v platnom znení. 

 

 Príjem žiadostí o NFP na PPA 

V prípade schválenia ŽoNFP zabezpečí OZ Podhoran príjem a registráciu ŽoNFP na 

PPA v súlade s kapitolou 9.7 Systému riadenia CLLD v platnom znení a Príručkou pre 

prijímateľa LEADER. 

 

 Odborné hodnotenie žiadosti o NFP 

PPA zabezpečí overenie podmienok poskytnutia príspevku definovaných v príslušnej výzve. 

PPA vykoná len formálnu kontrolu  kritérií (napr. správne priradenie počtu bodov za splnenie 

kritéria a pod.), nie hodnotenie kvality, resp. posúdenie významu projektu pre stratégiu 

CLLD. Rozsah a činnosti projektu musia byť v súlade s podporovaným rozsahom a činnosti 

stanovenými v príručke pre prijímateľa LEADER v stratégii CLLD a vo výzve. PPA je 

povinná výsledky po overení písomne zaznamenávať a vložiť  do ITMS2014+. PPA zasiela 

zoznam schválených žiadostí o NFP MAS, ktorá ho zasiela následne príslušnému 

samosprávnemu kraju za účelom predchádzania rizika dvojitého financovania. 

 

 Vydanie Rozhodnutia  

Na základe skutočností zistených v rámci konania o ŽoNFP, t.j. na základe posúdenia 

splnenia podmienok poskytnutie príspevku určených vo výzve MAS, vydá PPA: 

a) Rozhodnutie o schválení 

b) Rozhodnutie o neschválení 

c) Rozhodnutie o zastavení konania 

PPA vydá rozhodnutie do 35 dní od predloženia záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP). Do 

lehoty vydania rozhodnutia sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitostí zo strany 

žiadateľa na základe výzvy na doplnenie zaslanej PPA na MAS a následne žiadateľovi (t.j. 

prerušuje sa v momente zaslania výzvy na doplnenie a začína plynúť momentom doručenia 
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náležitosti zo strany MAS na PPA). Do lehoty sa nezapočítava doba, kedy bola záverečná 

správa vrátená na opravu. Lehoty na doručovanie zo strany MAS na PPA a výziev na 

doplnenie zo strany PPA sú uvedené v príručke pre prijímateľa LEADER. V prípade, ak MAS 

nedodrží stanovené  lehoty v zmysle prechádzajúcej veta tohto odseku,  PPA môže uplatniť 

voči MAS sankcie v zmysle podmienok zmluvy  o poskytnutí NFP. 

Lehoty na späť vzatie ŽoNFP sú uvedené v príručke pre prijímateľa LEADER.  

Postupy na vydanie Rozhodnutia zo strany PPA sú uvedené  v príručke pre prijímateľa 

LEADER.  

 Zmluva o poskytnutí NFP 

Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou 

podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Záväzný vzor zmluvy o poskytnutí NFP 

vypracováva PPA osobitne pre každý typ opatrenia s cieľom zjednotiť, zjednodušiť 

a zefektívniť implementáciu pomoci v rámci PRV SR 2014 – 2020. Zmluva o poskytnutí NFP 

je základným právnym rámcom pre poskytovanie príspevku prijímateľovi.  

V prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP OZ Podhoran bude postupovať 

v súlade s kapitolou 9.8 Systému riadenia CLLD v platnom znení a Príručkou pre prijímateľa 

LEADER. 

 Všeobecné zásady ochrany finančných záujmov EÚ a štátneho rozpočtu 

1. Podľa ustanovenia § 2 písm. a) zákona o pohľadávkach štátu: 

a) pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo zo zákona 

na základe zákona, alebo z činnosti správcu pohľadávky štátu, jeho hodnota je 

určená alebo určiteľná a dlžník je známy, 

b) verejnou pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo 

rozhodnutím, schváleným zmierom alebo výkazom nedoplatkov podľa 

všeobecného predpisu o správnom konaní alebo osobitných predpisov 

c) súkromnou pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, iné ako 

podľa písmena b) 

d) dátumom splatnosti je posledný deň, kedy je dlžník povinný splniť dlh bez 

toho, aby sa dostal do omeškania s jeho plnením, na účely tohto zákona sa za 

dátum splatnosti považuje aj deň vykonateľnosti rozhodnutia, na ktorého 

základe  splatná pohľadávka prešla do vlastníctva štátu 
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e) splatnou pohľadávkou štátu je pohľadávka štátu, ktorá nebola uhradená do 

dátumu jej splatnosti 

2. Ustanovenia, ktoré sa týkajú všeobecných zásad ochrany finančných záujmov EÚ 

a štátneho rozpočtu sú uvedené v Priručke pre prijímateľa LEADER 

  Záložné právo, banková záruka a poistenie majetku 

Podrobnosti a špecifiká pri uplatňovaní záložného práva, bankových záruk/ručenia a poistenia 

majetku v prípade jednotlivých opatrení sú uvedené v Príručke pre prijímateľa LEADER 

a zmluve o poskytnutí NFP. 

 Nezrovnalosť 

V súlade so všeobecným  nariadením sa pod pojmom „nezrovnalosť“  rozumie akékoľvek 

porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania 

vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na 

vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, dôsledkom čoho je alebo by 

bol negatívny dopad na rozpočet Únie. 

Podrobnosti a špecifiká pri uplatňovaní nezrovnalosti sú uvedené v príručke pre prijímateľa 

LEADER a zmluve o poskytnutí NFP. 

 Ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP 

Podrobné vymedzenie trvania  záväzkov zo zmluvy o poskytnutí NFP a podmienky ukončenia 

zmluvy budú upravené v zmluve o poskytnutí NFP. 

 Žiadosť o platbu 

Prijímateľ predkladá ŽoP na základe podmienok dohodnutých v zmluve  poskytnutí NFP a na 

základe zvoleného systému financovanie priebežne počas realizácie aktivít projektu. Poslednú 

ŽoP (záverečnú) prijímateľ predloží najneskôr po ukončení realizácie projektu do termínu 

stanoveného v zmluve o NFP a to aj za všetky zrealizované oprávnené aktivity. Prijímateľ 

predkladá ŽoP formou vyplnenia formulára ŽoP tak, že ŽoP elektronicky vypracuje a odošle 

prostredníctvom elektronického formulára v rámci verejnej časti ITMS2014+ (ak relevantné) 

a následne ju predkladá v originálnom vyhotovení v tlačenej forme spolu s povinnými 

prílohami (ak relevantné) doporučenou poštou na adresu PPA. 

Podrobnosti a špecifiká pri uplatňovaní ŽoP sú uvedené v príručke pre prijímateľa LEADER. 
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 Kolektívne investície a integrované projekty 

Kolektívnou investíciou sa rozumie súhrn aktivít a pri poskytovaní príspevku z EPFRV, ktoré 

predstavujú investície týkajúce sa jedného alebo viacerých opatrení, na ktoré sa vzťahuje 

poskytnutie NFP, ktoré predkladá žiadateľ v ŽoNFP a ktoré realizuje vždy spoločne 

s partnerom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. 

Spôsoby realizácie kolektívnych investícií a integrovaných projektov sú podrobne uvedené 

v príručke pri prijímateľa LEADER.   

 

Graf č. 9: Schéma procesných úkonov pri spracovaní žiadostí o NFP  
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5.1.2.2 Žiadosti podporované v rámci IROP 

 
RO pre IROP vyhlasuje osobitne výzvu na: 

a) chod MAS (financovanie prevádzky bez animácie) 

b) realizáciu stratégie MAS (v rozsahu spadajúceho do IROP) 

Na konanie o ŽoNFP predložených MAS na základe uvedených výziev a následné 

uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP sa vzťahujú podmienky definované v Systéme riadenia 

EŠIF 

OZ Podhoran po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP s RO pre IROP zameranej na 

realizáciu stratégie MAS (na základe predloženej a schválenej ŽoNFP v rámci výzvy podľa 

ods. 1 písm. b)) vyhlasuje výzvy na výber realizátorov svojej stratégie ( ďalej len „ReS“), teda 

na predkladanie žiadostí ReS o príspevok ( ďalej len „ŽoPr“).  

Proces od vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP až po výber ŽoPr a podpis 

zmluvy medzi MAS a ReS sa neriadi ustanoveniami zákona o EŠIF 

Výber ŽoPr je plne v kompetencii OZ Podhoran, pričom musí prebehnúť objektívne a 

transparentne. Projekt ReS musí mať pozitívny vplyv na realizáciu stratégie CLLD.  

OZ Podhoran uzatvorí s ReS, ktorý bol vybraný potom ako RO pre IROP vydal 

súhlasné stanovisko pre OZ Podhoran so  zapojením užívateľa do realizácie stratégie CLLD, 

osobitnú zmluvu (zmluva s užívateľom). RO pre IROP pôsobí ako koordinačný orgán pre 

MAS, poskytuje metodickú a koordinačnú podporu pre MAS pri realizácii stratégie a to 

predovšetkým prostredníctvom vydávania vzorov formulárov a metodických pokynov 

obsahujúcich záväzné a odporúčacie informácie pre MAS pri plnení povinností, ktoré jej 

vyplývajú zo zmluvy s užívateľom. 

 

 Výzva MAS na predkladanie ŽoPr.  

Základným metodickým podkladom na predloženie ŽoPr je výzva na výzva na predkladanie 

ŽoPr. OZ Podhoran vyhlási výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, s cieľom 

dostatočnej informovanosti potenciálnych ReS o možnostiach získania príspevku na 

financovanie projektov a dosiahnutia dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov.  

V indikatívnom harmonograme zohľadníme plánované termíny vyhlásenia výziev, 

ktoré sme definuje pre jednotlivé špecifické ciele IROP a hlavné aktivity.  MAS zostavuje 
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harmonogram výziev stanovíme na obdobie jedného kalendárneho roka (obdobie od 1. 

januára do 31. decembra roku ,,n“ ), pričom prvý harmonogram výziev zostavuje na obdobie 

od zverejnenia do konca príslušného kalendárneho roku. a zverejníme ho na stránke 

www.podhoran.sk OZ Podhoran bude zodpovedať za aktuálnosť harmonogramu výziev na 

webovom sídle www.podhoran.sk. Aktualizáciu vyžaduje harmonogram v prípade, ak posun 

vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom je väčší ako štyri mesiace alebo v 

prípade vecných zmien v uvádzaných údajoch. MAS zverejňuje harmonogram výziev na rok 

„n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra roku „n“. 

OZ Podhoran pripraví výzvy a dokumenty, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Pri príprave výzvy a relevantných dokumentov 

sme povinný sa riadiť vzormi formulárov a metodickými pokynmi RO pre IROP.  

Pred vyhlásením výzvy máme povinnosť skontrolovať správnosť a kompletnosť 

výzvy, a to predovšetkým preverením súladu so stratégiou CLLD, s IROP, s platnou 

legislatívou EÚ a SR, so zverejneným harmonogramom výziev, s podmienkami uvedenými v 

relevantnej schéme štátnej pomoci, resp. schéme pomoci de minimis a s ostatnými 

relevantnými dokumentmi.  

Výzvu zverejníme na webovom sídle www.podhoran.sk až po odsúhlasení výzvy zo strany 

RO pre IROP. RO pre IROP zabezpečí zverejnenie informácie o zverejnení výzvy OZ 

Podhoran na svojom webovom sídle s aktívnym odkazom na webovú stránku 

www.podhoran.sk. OZ Podhoran je oprávnená informáciu o zverejnenej výzve za účelom 

lepšej informovanosti šíriť následne aj inými masovo komunikačnými prostriedkami (tlač, 

médiá a pod.), pričom záväzné znenie je vždy to, ktoré je zverejnené na webovom sídle  

MAS. 

Výzva môže mať iba formu otvorenej výzvy, ktorej dĺžka trvania je závislá na 

disponibilných finančných prostriedkoch, ktorých vyčerpanie je dôvodom na ukončenie tohto 

druhu výzvy. OZ Podhoran/RO pre IROP zverejní na svojom webovom sídle informáciu o 

tom, že OZ Podhoran plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie 

finančných prostriedkov v lehote najmenej mesiac pred predpokladaným uzavretím výzvy. 

OZ Podhoran zároveň priebežne bude zverejňovať informáciu o tom, že dopyt predložených 

ŽoPr dosiahol indikatívnu alokáciu, resp. aktuálne voľnú časť indikatívnej alokáciu z dôvodu, 

aby sa mohli ReS efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoPr.  

http://www.podhoran.sk/
http://www.podhoran.sk/
http://www.podhoran.sk/
http://www.podhoran.sk/
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Výber ŽoPr predložených na základe otvorenej výzvy bude prebiehať v termínoch 

(kolách) stanovených vo výzve.  

Jednotný formulár výzvy je upravený vo vzore, ktorý vydáva RO pre IROP.  

 

 Zmena a zrušenie výzvy 

V prípade zmeny a zrušenie výzvy budeme postupovať v súlade s kapitolou 11.3 

Systému riadenia CLLD  v platnom znení. 

 

 Hodnotiace kritéria ŽoPr 

OZ Podhoran vypracuje hodnotiace kritéria v súlade s požiadavkami RO pre IROP 

stanovenými vo výzve na predkladanie ŽoNFP na realizáciu stratégie MAS.   

Hodnotiace kritériá ŽoPr definujeme v závislosti od charakteru podporovaných 

projektov v nadväznosti na hodnotiace princípy uvedené pri jednotlivých opatreniach IROP 

vo výzve na predkladanie ŽoPr, pričom zadefinovanými hodnotiacimi kritériami musia byť 

overené minimálne nasledujúce oblasti:  

 príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom IROP a príslušnej PO;  

 navrhovaný spôsob realizácie projektu – posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít s 

výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít a spôsobu 

ich realizácie posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového hľadiska a z 

hľadiska ich prevádzkovej a technickej udržateľnosti (ak relevantné), posúdenie 

reálnosti plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, 

finančné a vecné hľadisko; 

 administratívna a prevádzková kapacita ReS – posúdenie dostatočných 

administratívnych a prípadne odborných kapacít ReS na riadenie a odbornú realizáciu 

projektu a zhodnotenie skúseností s realizáciou obdobných/porovnateľných projektov 

k originálnym aktivitám ReS (ak relevantné);  

 finančná a ekonomická stránka projektu – posúdenie oprávnenosti navrhovaných 

výdavkov v zmysle výzvy (ak nie je súčasťou administratívneho overenia), overenie 

hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov, posúdenie zrealizovanej 

finančnej analýzy (ak relevantné), posúdenie CBA (ak relevantné), hodnotenie 

finančnej a ekonomickej výkonnosti ReS vo vzťahu ku schopnosti zabezpečiť 

finančnú udržateľnosť projektu.  



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

124 
 

OZ Podhoran v rámci definovania hodnotiacich kritérií zabezpečí, aby projekt, ktorý 

nespĺňa podmienky hospodárnosti a efektívnosti nemohol byť schválený.  

 

Spolu s hodnotiacimi kritériami definujeme aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie 

kritériá slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými 

ŽoNFP ŽoPr (t.j. ak dve alebo viac ŽoPr dosiahli rovnaké bodové hodnotenie a alokácia 

určená vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých takýchto ŽoPr). Rozlišovacie kritériá 

určíme primárne z bodovaných hodnotiacich kritérií z odborného hodnotenia ŽoPr, pričom 

môžeme vybrať jedno alebo viacero z týchto kritérií.  

Poradie na základe rozlišovacích kritérií určíme na základe dosiahnutého počtu bodov 

pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov. 

Zmena hodnotiacich kritérií po uzavretí zmlúv o poskytnutí NFP medzi MAS a RO pre IROP 

podlieha schváleniu zo strany RO pre IROP.  

 

ŽoPr je základným dokumentom, ktorým ReS na základe vyhlásenej výzvy na 

predkladanie ŽoPr žiada spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov určených na 

danú. Neoddeliteľnou súčasťou ŽoPr sú povinné prílohy, ktorých minimálne náležitosti 

definujeme vo výzve.  

Vzor formuláru ŽoPr a prierezovo využívaných príloh ŽoPr vydáva RO pre IROP pre 

všetky MAS.  

 

 Administratívne overenie Žiadosti o príspevok 

OZ Podhoran zabezpečí príjem ŽoPr odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia, 

resp. v lehote prijímania  ŽoPr. Doručením ŽoPr na adresu  MAS Podhoran začína proces 

výberu ŽoPr. ReS doručuje ŽoPr písomne v určenej forme na adresu sídla MAS Podhoran 

určenú vo výzve ako aj v elektronickej forme podľa inštrukcií definovaných vo výzve. 

 Po doručení ŽoPr posúdime splnenie podmienky doručenia ŽoPr riadne, včas a vo 

forme určenej vo výzve. ŽoPr je doručená vo forme určenej MAS Podhoran, ak je doručená v 

písomnej podobe a elektronicky. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať ŽoPr 

včas je dátum odovzdania písomnej verzie ŽoPr osobne do kancelárie MAS Podhoran (o 

prijatí ŽoPr vystavíme ReS potvrdenie s vyznačeným dátumom prijatia ŽoPr a kópiu 

potvrdenia uchováva v spise k prijatej ŽoPr) alebo dátum odovzdania na poštovú, resp. inú 
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prepravu (napr. zasielanie prostredníctvom kuriéra) najneskôr v posledný deň uzávierky 

výzvy, resp. lehoty určenej na predkladanie ŽoPr vo výzve. ŽoPr je doručená riadne, ak spĺňa 

požiadavky na formát stanovený explicitne vo výzve a zaslaný formát umožňuje objektívne 

posúdenie obsahu ŽoPr (podmienka nie je splnená najmä v prípadoch, kedy je obsah ŽoPr 

vyplnený v inom ako slovenskom jazyku alebo jazyku určenom vo výzve ako 

akceptovateľným alebo písmom, ktoré neumožňuje rozpoznanie obsahu textu a pod.).  

Ak ReS nepredložil ŽoPr riadne, včas alebo v určenej forme, MAS Podhoran oznámi 

ReS oznámenie o neschválení ŽoPr, v ktorom uvedie dôvody neschválenia. Pri ŽoPr, ktoré 

splnili podmienky doručenia, ďalej overíme v rámci administratívneho overenia splnenie 

každej jednotlivej podmienky poskytnutia príspevku na základe údajov uvedených v ŽoPr, 

dostupných zdrojoch pre priame overenie podmienok poskytnutia príspevku a v relevantných 

prílohách, ktorými ReS preukazuje splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku. 

Usporiadanie výkonu administratívnej kontroly ŽoPr je v kompetencii OZ Podhoran 

(prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo priamo Výberovou komisiou) pri dodržaná 

zásady štyroch očí. Závery z administratívneho overenia zaznamenávame v kontrolnom 

zozname, ktorým zdokumentujeme overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.  

 V rámci administratívneho overenia overíme splnenie podmienok doručenia ŽoPr a 

následne overíme ostatné podmienky poskytnutia príspevku, určených vo výzve s výnimkou 

tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného hodnotenia ŽoPr.  

V prípade, ak na základe preskúmania ŽoPr a jej príloh vzniknú pochybnosti o 

pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr alebo jej príloh, MAS vyzve ReS na doplnenie neúplných 

údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na 

doplnenie ŽoPr. Lehota na doplnenie údajov na základe výzvy na doplnenie ŽoPr nemôže byť 

kratšia ako 5 pracovných dní. Možnosť doplnenia údajov musí byť použitá pri všetkých ReS 

rovnako. MAS Podhoran stanoví jednotné kritériá posudzovania obsahu ŽoPr v rámci 

administratívneho overenia, pričom informácie o možnostiach nápravy zo strany ReS 

uvedieme vo výzve a v príručke pre ReS. V prípade, ak počas procesu výberu ŽoPr zistíme, 

že ReS nebola umožnená náprava údajov podľa tohto odseku, bezodkladne vykoná nápravu a 

zašle ReS (opätovnú) výzvu na doplnenie ŽoPr, ktorou zabezpečí rovnaké aplikovanie 

možnosti nápravy vo vzťahu ku všetkým posudzovaným ŽoPr. O dôvodoch a spôsobe 

opätovného dožiadania v rámci spisu ŽoPr uchovávame dostatočnú dokumentáciu 

umožňujúcu overiť odôvodnenosť postupu. Lehota na predloženie požadovaných dokumentov 
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musí byť totožná s lehotou, ktorá bola poskytnutá ostatným ReS, pričom nesmie byť kratšia 

ako 5 pracovných dní.  

Po doplnení údajov zo strany ReS overíme, či ReS predložil všetky požadované 

informácie a dokumenty a či ich predložil včas a opätovne overíme splnenie podmienok 

poskytnutia príspevku. Opätovný výkon administratívneho overenia splnenia zaznamenáme v 

kontrolnom zozname. V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých 

overenie je súčasťou administratívneho overenia, je ŽoPr postúpená na odborné hodnotenie.  

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a to ani po 

predložení doplnených údajov zo strany ReS  zašleme ReS oznámenie o neschválení ŽoPr 

vrátane identifikácie podmienok, ktoré neboli splnené. Rovnako zašleme ReS oznámenie o 

neschválení ŽoPr v prípade nedoplnenia žiadnych náležitostí, v prípade doručenia 

požadovaných náležitostí po stanovenom termíne alebo v prípade, ak aj po doplnení 

chýbajúcich náležitostí naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti, 

na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a 

rozhodnúť o schválení ŽoPr.  

 

 Odborné hodnotenie Žiadosti o príspevok 

V rámci odborného hodnotenia zabezpečíme posúdenie ŽoPr minimálne dvoma 

odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoPr na základe hodnotiacich kritérií 

zverejnených vo výzve a v stratégii CLLD. Podrobný popis spôsobu a postupu odborného 

hodnotenia bude uvedený v príručke pre hodnotenie ŽoPr odbornými hodnotiteľmi.  

Pred výkonom odborného hodnotenia zabezpečíme, aby boli odborní hodnotitelia 

oboznámení s podmienkami a o spôsobe výkonu odborného hodnotenia. Počas odborného 

hodnotenia zabezpečujeme dodržiavanie pravidiel pre výkon odborného hodnotenia 

upravených v príručke pre odborných hodnotiteľov. MAS svojou účasťou nesmie zasahovať 

do obsahového vyhodnotenia jednotlivých kritérií odborného hodnotenia. Za takýto postup sa 

nepovažuje to, ak OZ Podhoran informuje odborných hodnotiteľov o prílohách alebo častiach 

ŽoPr, ktoré môžu obsahovať informácie relevantné pre výkon odborného hodnotenia.  

Odborní hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať 

Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu 

záujmov. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených OZ 
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Podhoran, pričom nie sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov OZ 

Podhoran.  

Ak počas odborného hodnotenia odborní hodnotitelia zistia, že na posúdenie splnenia 

odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany ReS doplňujúce informácie, OZ 

Podhoran vyzve ReS na objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov. Požadované údaje 

musia mať jasnú súvislosť s posúdením kritérií odborného hodnotenia. Súčasťou tejto výzvy 

môže byť aj vyžiadanie informácií/dokumentov, ktoré boli overované a mali byť dožiadané v 

rámci administratívneho overovania, ak sa v rámci odborného hodnotenia zistí, že MAS 

Podhoran opomenul v tejto fáze dožiadať kompletné informácie/dokumenty. MAS Podhoran 

určí v prípade takéhoto postupu primeranú lehotu na doplnenie údajov, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 5 pracovných dní, pričom súčasťou výzvy je aj informácia o tom, že nepredloženie 

dokumentov vôbec, resp. v prípade doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom 

termíne, resp. ak aj po doplnení chýbajúcich náležitostí sú pochybnosti o pravdivosti alebo 

úplnosti ŽoPr a nie je možné konštatovať splnenie niektorej z podmienok poskytnutia 

príspevku, bude uvedené viesť k neschváleniu ŽoPr.  

Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŽoPr je hodnotiaci hárok v zmysle 

kapitoly 6.1.4.7 Systému riadenia CLLD. Procesný postup, ktorý predchádza vydaniu 

hodnotiaceho hárku upraví OZ Podhoran v Príručke pre odborných hodnotiteľov. Hodnotiaci 

hárok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia a 

súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku každému hodnotiacemu kritériu je 

zároveň uvedený komentár odborných hodnotiteľov, ktorý predstavuje slovný popis dôvodov 

vyhodnotenia daného hodnotiaceho kritéria a počtu pridelených bodov.  

Ak ŽoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, OZ Podhoran zašle ReS 

oznámenie o neschválení ŽoPr spolu odôvodnením, kde uvedie dôvody nesplnenia kritérií 

odborného hodnotenia na základe výstupov z hodnotiaceho hárku. OZ Podhoran je oprávnené 

vyzvať odborných hodnotiteľov na dopracovanie alebo bližší popis dôvodov nesplnenia 

kritérií odborného hodnotenia v prípade, ak odovzdaný hodnotiaci hárok neumožňuje OZ 

Podhoran vypracovať dostatočne jasné a presné odôvodnenie pre neschválenie ŽoPr.  
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MAS zosumarizuje výsledky administratívnej kontroly ŽoPr a odborného hodnotenia 

(overí, či hodnotenia odborných hodnotiteľov nie sú rozdielne o viac ako 10 bodov a 

v prípade potreby určí tretieho hodnotiteľa na doplňujúce hodnotenie, aritmetickým 

priemerom hodnotení určí výsledný počet bodov hodnotenej ŽoPr.) 

V prípade rovnakého počtu bodov sa aplikujú rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie 

kritériá aplikuje výberová komisia, ktorá následne stanoví poradie ŽoPr od najvyššie 

umiestnenej ŽoPr  (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky 

podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky 

poskytnutia príspevku.  

. Po ukončení procesu výberu ŽoPr štatutár vypracuje v rámci každého kola 

hodnotenia Protokol o výbere ŽoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoPr na schválenie. 

Protokol o výbere ŽoPr spolu so všetkými predloženými ŽoPr, v rámci príslušného kola 

hodnotenia, je OZ Podhoran povinné predložiť na RO pre IROP do 45 pracovných dní od 

termínu uvedeného vo výzve.  

Protokol o výbere ŽoPr musí byť podpísaný štatutárnym orgánom OZ Podhoran. 

Dokumenty doložené do Protokolu musia byť originály, pričom Protokol musí obsahovať 

výstupy z administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj výberu ŽoPr. Vzor 

protokolu s minimálnymi obsahovými náležitosťami vydá RO pre IROP.  

 

 Overenie výberu ŽoPr vykonanej MAS 

RO pre  IROP posúdi splnenie podmienok administratívneho overenia odborného  

hodnotenia a výberu ŽoPr MAS na základe predloženého Protokolu o výbere ŽoPr. a jej 

príloh. V prípade, že RO pre IROP nezistí žiadne závažné nedostatky v procese schvaľovania 

ŽoPr, resp. takéto overenie nebolo s ohľadom na rizikovú analýzu vykonané, zašle MAS 

písomný súhlas so zaslaním oznámenia o schválení ŽoPr príslušným ReS. 

Udelenie súhlasu v žiadnom prípade nenahrádza konečnú zodpovednosť MAS za 

prípadné neskôr identifikované nedostatky výberu ŽoPr.  

V prípade overenia RO pre IROP výberu ŽoPr OZ Podhoran budeme postupovať 

v súlade s kapitolou 11.7 Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

 

Výber žiadostí o príspevok 
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 Zmluva s užívateľom (ReS) 

V prípade schválenia ŽoPr zabezpečí OZ Podhoran uzatvorenie zmluvy v súlade 

s kapitolou 11.8 Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

MAS zabezpečí zverejnenie zmluvy s užívateľom v centrálnom registri zmlúv.  Deň 

nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy s užívateľom a ReS sa 

stáva užívateľom. Prvé zverejnenie zmluvy  s užívateľom zabezpečí MAS, pričom nie je 

dotknutá povinnosť zverejňovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou 

zverejňovať zmluvu. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany  viazané ustanoveniami 

zmluvy s užívateľom. 

 

5. 1. 2. 3. Žiadosti podporované z vlastných resp. iných zdrojov 

 Žiadosti podporované z vlastných zdrojov budú podporované podľa pokynov, ktoré sa 

vypracujú v priebehu implementácie tejto stratégie a podľa finančných možností OZ 

Podhoran. 

 Žiadosti podporované z iných zdrojov sa budú riadiť pokynmi, ktoré zverejní 

poskytovateľ dotácie. Jedná sa najmä o projekty spolupráce z PRV SR 2014 – 2020, projekty 

cezhraničnej spolupráce so susednými krajinami: Českom, Rakúskom a Maďarskom. Tiež sa 

budeme zapájať podľa možností aj do iných zdrojov v spolupráci s ďalšími partnermi ako 

napr. Višegrádsky fond a pod. 

 Osobitnú kapitolu tu tvoria možnosti získania finančných prostriedkov z rôznych 

grantových schém ako napr. Orange, od Agentúry životného prostredia, VÚC Trnava a VÚC 

Bratislava. Aj v týchto prípadoch sa bude jednať o podporu podľa pravidiel jednotlivých 

donorov. 

 

5.2 Akčný plán 

 Akčný plán bližšie špecifikuje jednotlivé opatrenia určené na dosiahnutie cieľov 

stratégie. Stanovuje, aké aktivity a opatrenia budú realizované a za akých podmienok, kto 

bude zodpovedať za ich realizáciou a predbežný finančný odhad nákladov. Akčný plán 

neuvádza konkrétne projekty. 

 Akčný plán je zoznamom konkrétnych krokov, realizáciou ktorých sa dosiahnu 

stanovené ciele stratégie. Zároveň uvádza základné podmienky ich realizácie zodpovedajúce 

PRV a IROP a ich nadväzujúcej riadiacej dokumentácie. Akčný plán stratégie CLLD bude 
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rozdelený na opatrenia financované z rozpočtu EFRR, opatrenia financované z rozpočtu 

EPFRV a opatrenia financované z iných zdrojov, vrátane zdrojov MAS.  

 Opatrenia,  ktoré MAS vo svojej stratégii CLLD naplánovala sú v súlade s príslušnými 

článkami nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, s cieľmi politiky rozvoja vidieka a musia 

zohľadňovať dohodnuté pravidlá komplementarity  v rámci CLLD medzi PRV a IROP (medzi 

fondmi EPFRV a EFRR), ako aj dodržiavajú podmienku, že rovnaký výdavok nesmie byť 

refinancovaný z viacerých zdrojov.  Pre každú pomoc na ktorú sa uplatňujú pravidlá 

minimálnej pomoci bude vypracovaná schéma minimálnej pomoci v súlade s nariadením 

Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ na pomoc de minimis. 

 Z dôvodu zníženia alokácie OZ Podhoran pristúpil k zmene akčného plánu Stratégie 

CLLD. Celý akčný plán sme rozdelili na dve časti. 

V tejto časti OZ Podhoran stanovuje opatrenia, ktoré pokrývajú základnú alokáciu, 

ktorá predstavuje sumu 1 129 531, 86 €. Prvé výzvy bude OZ Podhoran realizovať začiatkom 

novembra 2017 a posledná výzva je naplánovaná na december 2020. 

 

Tabuľka č. 4.A: Opatrenie č. 1.1 stratégie CLLD  

Názov opatrenia  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 

Názov podopatrenia 

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

Primárna fokusová 

oblasť 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach – 

Priradenie kódu 

opatrenia  

7.4.  

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV  

Primárna : 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych 

oblastiach – predominantná FO 6B Prodpora miestneho rozvoja vo 

vidieckych oblastiach 

Prierezové oblasti: Životné prostredie – doplnková FO P4 Obnova 

a posilnenie ekosystémov (v prípade investícií spojených 

s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov, čím sa 

prispeje k ochrane biodiverzity pôdy a vody) 

Sekundárna doplnková 6 A Uľahčenie divezifikácie, zakladania 

a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest 

 

Časť A.) 
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Aktivity a relevantné 

sekundárne fokusové 

príspevky (sekundárna 

fokusová oblasť 

predominantná resp. 

sekundárna fokusová oblasť 

doplnková) 

Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného 

času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, 

amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov 

v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie 

existujúcich kultúrnych domov 

 sekundárna FO predominantná – 6B 

 sekundárna FO doplnková – 6A 

Investície zamerané na zriadenie nových prístavba, prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku, vrátane 

ich okolia“ 

 sekundárna FO predominantná – 6 B 

 sekundárna FO doplnková – 6 A 

Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj 

podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu 

predaja miestnych produktov a pod. 

 sekundárna FO predominantná – 6B 

 sekundárna FO doplnková – 6A,  3A 

 Zdôvodnenie/popis: - vystavané alebo obnovené tržníc  

umožnia predaj produktov poľnohospodárskej prvovýroby 

konečnému spotrebiteľovi s vyššou pridanou hodnotou, čí 

sa prispeje k cieľu FO3A 

Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.. nákup prídavných 

zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene 

a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé 

zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti 

a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž 

kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

 sekundárna FO predominantná – 6 B 

 sekundárna FO doplnková – 6 A 

Ciele a opis opatrenia Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom zlepšenia stavu 

obecných objektov vytvoriť podmienky pre spoločenské, kultúrne 

a športové aktivity, ktoré sú dôležitým prvkom začleňovania 

obyvateľov do života obce. So zlepšením stavu týchto objektov 

súvisí aj kvalita poskytovaných verejných služieb, a tým aj kvalita 

života ľudí v obciach. Navyše ich zapojenie do realizácie aktivít 

tohto opatrenia je zárukou toho, že obnovené objekty budú naďalej 

využívané. Z uvedeného dôvodu si opatrenie kladie za cieľ rozšíriť 

a zmodernizovať základnú občiansku vybavenosť a verejné 

zariadenia slúžiace pre trávenie voľného času obyvateľov. V rámci 

predmetného cieľa sa bude dôraz klásť predovšetkým na úpravu 

verejných priestranstiev, tvorbu parkov, výstavba / rekonštrukcia / 

modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície 

do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú / 
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spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych 

domov, či rekonštrukciu nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť - výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu 

predaja miestnych produktov. 

Zdôvodnenie výberu Výber bol  uskutočnený na základe SWOT analýzy k potrebe č. 1 

a č.2 špecifického cieľa 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR  2014 – 2020 a nariadením EÚ č. 1305/2013– 

podrobná špecifikácia bude stanovená v jednotlivých výzvach na 

predkladanie ŽoNFP 

- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 

voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba / 

rekonštrukcia / modernizácia športovísk a detských ihrísk, 

amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v 

obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie 

existujúcich kultúrnych domov 

-  investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich 

prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich 

okolia; 

-  investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok 

odpadov resp. opusteného odpadu; 

- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj 

podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu 

predaja miestnych produktov a pod. 

- investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými 

s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb 

(len obecné úrady, škôlky a kultúrne domy ) 

- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov); 

-  techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu 

ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia 

definované PPA)  

Oprávnení prijímatelia v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 

(vrátane), pri implementácii metódy LEADER/CLLD platí 

definícia vidieckych oblastí uvedená v kap. 8.1.1. PRV SR 2014 – 

2020, t.j. obce do 20 000 obyvateľov, t. z. aj obce s počtom 

obyvateľov nad 1 000. 

2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych 

oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou 

obci, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj 

aglomerácie pod  2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených 

vodohospodárskych oblasti; 

3.  združenia obci s právnou subjektivitou 
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Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (100 %) 

Oprávnené výdavky 

 

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak 

vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe 

výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných 

nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 

2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za 

oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky 

v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie 

ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená  

príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016.Oprávnené výdavky sú 

výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr 

dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady 

súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) 

nariadenia EPFRV    

Výška príspevku (min. 

a max.) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Výška príspevku od  1000 – 30 000 Eur 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu 

dotácia 

EÚ ŠR VZ Iné: 

ON spolu 

MR – 

(V.S) 

100% 

49 500,00 

75  % 

37 125,00 

25 % 

12 375,00 

0 100 % 

49 500,00 

VR –

(V.S.) 

100 % 

80 000,00 

53  % 

42 400,00 

47 % 

37 600,00 

0 100% 

80 000,00 

Spolu  129 500,00 79 525,00 49 975,00 0 129 500,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade so všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, 

výberové a rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre projektové 

opatrenie  PRV SR 2014 - 2020,  

vlastné viď. Osobitná príloha – Výberové kritériá a hodnotiace 

kritériá pre výber projektov predkladanej Stratégie CLLD 

Podhoran schválené PPA č. 2437/2018-610, dňa 10 8. 2018 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.4. Celková investícia Eurá 0 129 500 

 

 

Podporené obce - 

projekty 

Počet 

 

0 4 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Dátum vyhlásenia: 11. 2017 – dátum uzatvorenia výzvy: 1. 2018 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev 
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Tabuľka č. 4. B : Opatrenie č. 1.2 stratégie CLLD + tab. 4 D: Opatrenie č. 2.2. stratégie  

Názov opatrenia  Prioritná os  5   Miestny rozvoj vedený komunitou 

Priradenie kódu 

opatrenia  
5. 1. 2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Priradenie  

špecifickému 

cieľu IROP 

5.1.2:    

Aktivita B1 - Investície  do cyklistických  trás a súvisiacej podpornej 

infraštruktúry    

Aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel                                                                                                               

                                     

Podporené budú tieto  špecifikácie oprávnených aktivít, rámcové určenie 

oprávnenosti výdavkov:   

- obnova a výstavba cyklistických trás, zabezpečujúcich dopravu osôb do  

a zo zamestnania alebo k verejným službám.                                                                               

- výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na 

linkách prepájajúcich obec s mestom,  

 - budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

dopravy v mestách,       

  

Ciele a opis 

opatrenia  

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel. Podporou výstavby, modernizácie, rekonštrukcie 

zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom a 

obnova a výstavba cyklistických trás, zabezpečujúcich dopravu osôb do  

a zo zamestnania alebo k verejným službám..  

 

Zdôvodnenie 

výberu 

Výber bol  uskutočnený na základe SWOT analýzy, na identifikované 

slabé stránky cieľového územia. Kvalitatívne a kapacitne nedostačujúca 

obecná infraštruktúra sa prejavuje v zhoršenej bezpečnosti a dostupnosti 

vplyvom dopravného preťaženia cestnej dopravy. Chýbajúce chodníky 

pre chodcov a cyklistov a zodpovedajúce bezpečnostné prvky dopravy 

spôsobujú zníženú priepustnosť, zhoršujú plynulosť premávky a najmä 

bezpečnosť chodcov a cyklistov. Sprievodným javom preťaženej cestnej 

dopravy je zvýšená miera negatívnych vplyvov dopravy na okolité 

životné prostredie, najmä na pokles biodiverzity a kvality ovzdušia.  

Opatrenie má synergický účinok k opatreniam PRV 7.2, 7.5 a 8.5, ktoré 

sú súčasťou stratégie CLLD. 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

V súlade s IROP a nariadením EÚ č. 1305/2013, podrobná špecifikácia 

oprávnených činností bude stanovená v jednotlivých výzvach na 

predkladanie ŽoNFP. 

- výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na 

linkách prepájajúcich obec s mestom 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

B2-Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel                                                                                                              

výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na 

linkách prepájajúcich obec s mestom 

B1 - Investície  do cyklistických  trás a súvisiacej podpornej 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

135 
 

infraštruktúry   

Oprávnení 

prijímatelia 

v súlade s IROP (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)   

Obce , združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie, 

cirkevné organizácie 

Intenzita 

pomoci  

v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (85 % EÚ, 5 

% ŠR) 

Oprávnené 

výdavky 

v súlade s IROP (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)                         - 

samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými 

prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi 

z OP RH, 

- mikropodniky a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem 

tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER 

a oprávnenými prijímateľmi z OP RH, 

Výška 

príspevku (min. 

a max.) 

v súlade s IROP (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

1000 – 30 000 Eur 

Finančný plán   

 

 

 

 

 

 

 

Región Spolu 

dotácia 

EÚ ŠR VZ ON spolu 

MR –   

V.S. 

95 % 

132 947,00 

 95 %  

132 947,00 

0 % 

0 

5 % 

6 841,00 

100 % 

139 778,00 

VR –     

V. S. 

95  % 

  65 651,00 

60 % 

41 463,00 

35 % 

24 188,00 

5 % 

3377,00 

100 % 

142 119,00 

Spolu  198 598,00 174 410,00 24 188,00 10 208 208 806,00 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

v súlade IROP, vlastné - viď. Osobitná príloha Stratégie – Koncept 

implementácie stratégie CLLD Podhoran 

Merateľné 

ukazovatele 

projektu 

 

 

 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

 

097/R0110 

Podporené projekty 

Hodnota podpory 
Počet 

Eurá 

0 

0 

9 

198 598,00 
 

Indikatívny 

harmonogram 

výziev 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev do vyčerpania alokácie: 

B1: 2Q/2019 

B2: 1Q/2019 

 

Tabuľka č. 4. C: Opatrenie č. 2.1  stratégie CLLD  

Názov opatrenia  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 

Názov podopatrenia 

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné 
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využitie 

Priradenie kódu 

opatrenia  
7/7.5  

Primárna fokusová 

oblasť 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Prierezové ciele: ŽP, zmierňovanie zmeny klímy 

Sekundárna predominantná 6 B – podpora miestneho rozvoja 

Sekundárna doplnková 4 A – uľahčenie diverzifikácie, zakladanie 

a rozvoj malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest 

Aktivity a relevantné 

sekundárne fokusové 

príspevky (sekundárna 

fokusová oblasť 

predominantná resp. 

sekundárna fokusová 

oblasť doplnková) 
 

Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou 

a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest 

vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, 

prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných 

a galerijných zariadení a pod. 

 

Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií 

a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, 

budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné 

body, smerové tabule KIOSKy a pod. 

 

Budovanie, rekonštrukcia, náučných chodníkov cykloturistických  

chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej 

infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle 

a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova 

cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách 

a pod. 

 sekundárna FO predominantná – 6B 

 sekundárna FO doplnková – 6A.  

Ciele a opis 

opatrenia  

Cieľom opatrenia je zvýšiť konkurencieschopnosť turistického 

regiónu Podhoran vybudovaním infraštruktúry a informačných 

služieb turistom a cykloturistom. Dobudovať v obciach doplnkové 

služby, zariadenia ako napríklad stravovacie služby, spoločensko-

zábavné služby, náučné chodníky, cykloturistické cesty, konské trasy 

a podobne. Dôležitým aspektom rozvoja vidieckeho turizmu v 

sledovanom regióne je aj rekonštrukcia kultúrnych a historických 

pamiatok v jednotlivých obciach. Opis typu operácie:  

- investície ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou 

a skvalitňovaním zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane 

príslušnej infraštruktúry 

- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií 

a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné 

využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, 

informačné body, smerové tabule 

- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 

chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie 

doplnkovej infraštruktúry, výstavba vyhliadkových  veží, 
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budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na 

existujúcich cykloturistických trasách  

Zdôvodnenie výberu Výber bol  uskutočnený na základe SWOT analýzy k potrebe č. 3 

a č.4 špecifického cieľa. 

Zdôvodnenie/popis 6A Investície prispejú k miestnemu rozvoju, 

vytvoria podmienky pre nové ekonomické aktivity na vidieku, ktoré 

umožnia vznik nových pracovných príležitostí a rozvoj malých 

podnikov vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR  2014 – 2020 a nariadením EÚ č. 1305/2013 – 

podrobná špecifikácia bude stanovená v jednotlivých výzvach na 

predkladanie ŽoNFP 

- Investície súvisiace s vytvorením, obnovou a skvalitnením 

turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej 

infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a pod. objekty 

a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod 

- Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií, 

informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, 

budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné 

body, smerové tabule, KIOSKy,... 

- Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 

chodníkov, napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej 

infraštruktúry – prístrešky, stojany..., výstavba vyhliadkových veží, 

budovanie, obnova, údržba cykloturistického značenia na 

existujúcich trasách.,. 

Oprávnení 

prijímatelia 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  
1. Obce, mestá vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 

20 000,  združenia obcí s právnou subjektivitou, občianske 

združenia, cirkevné organizácie. 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020    (100 

%) 

Oprávnené výdavky v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli 

zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na 

predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá 

je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich 

s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP 

a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať 

vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na 

základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie 

stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená  príslušnou MAS, a to od 1. 

januára 2016.Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri 

uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. 

Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou 

vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV    

Výška príspevku v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
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(min. a max.) Výška príspevku od  1000 – 40 000 Eur 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ ON spolu 

MR – 

V. S. 

100 % 

49 000,00 

75 % 

36 750,00 

25 % 

12 250,00 

0 100 % 

49 000,00 

VR –  

V.S. 

100 % 

83 550,00 

53  % 

44 282,00 

47 % 

39 268,00 

0  

83 550,00 

VR – 

N.S 

40 % 

36 000,00 

40 % 

36 000,00 

0 % 60 % 
54000 

100 % 

90 000,00 

Spolu  168 550,00 117 032,00 51 518,00 54000 222 550,00 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

v súlade so všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, 

výberové a rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre projektové 

opatrenie  PRV SR 2014 - 2020,  

vlastné viď. Osobitná príloha Výberové kritériá a hodnotiace kritériá 

pre výber projektov predkladanej Stratégie CLLD Podhoran 

schválené PPA č. 2437/2018-610, dňa 10 8. 2018 

Merateľné 

ukazovatele projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.5. Podporené 

projekty 

počet 0 6 

 Pracovné miesta počet 0 2 

 Výška podpory Eurá 0 168 550 
 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 2018 dátum ukončenia výzvy: 11.2018 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Tabuľka č. 4. D: Opatrenie č. 2. 2  stratégie CLLD (Zlúčená s tab. č. 4 B, Opatr. č. 1.2.) 

Názov aktivity Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou 

Priradenie k  

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2.B.  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách 

a vo verejných infraštruktúrach:  

aktivita č. 1: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

Tabuľka č. 4. E: Opatrenie č. 3.1 stratégie CLLD  Podhoran  

Názov opatrenia  Investície do hmotného majetku 

Názov podopatrena 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie kódu  op. 4/ 4.1  

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

Primárna FO : 6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych 

oblastiach 

 

Aktivity a relevantné 

sekundárne fokusové 

príspevky 
(sekundárna fokusová 

oblasť predominantná resp. 

sekundárna fokusová oblasť 

1. Špeciálna rastlinná výroba (invest. do výstavby rekonštrukcie 

a modernizácie objektov, obstaranie technického a technologického vybavenia 

špec. RV- stroje, náradie na aplik. prípravkov na ochranu rastlín, priemysel. 

a hospod. hnojív, zber a pozberovú úpravu ) 

2. Živočíšna výroba (Inv. do výst. rek a moder. objektov ŽV vrát. prípravy 

staveniska, Obstar. technického a technologického vybavenia ŽV vrát. strojov 
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doplnková) a náradia slúžiacich na zber objem. krmív, usklad. a manipulácia s krmivami 

a stelivami) 

3. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na 

znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom 

produkcie alebo rastom kvality produkcie (Investície do nových 

technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnené hospodárskych 

zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie, Invest. do 

objektov a techn. na bezpeč.  usklad. a nakladanie s hospod. hnojivami a inými 

vedľajšími produktmi vlast. ŽV – výstavba. hnojísk, ukladňov. nádrží alebo žúmp, 

v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie. Investície do 

uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v RV a do objektov technológií 

a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti s rastom produkcie 

alebo rastom kvality produkcie) 

4. Zlepšenie odbytu - Invest. do výst., rek. a moder. objektov a jeho 

vnútorného vybavenia, na priamy predaj výhradne vlastných 

výrobkov v rámci areálu daného podniku 

5. Skladovacie kapacity a pozberová úprava Investície do 

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít“ 

6. Zavádzanie inovatívnych technológií s v súvislosti s variabilnou 

aplikáciou organických a anorganických (priem.) hnojív a ostatných 

substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti 

pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

7. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne 

v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy 

vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde 

8. Zlepšenie využívania závlah 

Sekundárny - 2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých 

poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie 

a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely 

zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej 

diverzifikácie. 

2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami 

do odvetvia poľnohospodárstva a najmä generačnej výmeny 

K prierezovým cieľom Inovácie, ŽP, Zmierňovanie zmien klímy 

Sekundárna predominantná 2 A – Zlepšenie hospodárskeho výkonu, 

uľahčenie reštrukturalizácie, modernizácie a diverzifikácie 

poľnohospodárskych  podnikov 

Sekundárna doplnková 3 A- zvýšenie konkurencieschopnosti 

prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľno-

potravinárskeho reťazca 

Ciele a opis 

opatrenia  

Cieľom je podpora reštrukturalizácie fariem. Diverzifikácia  výroby, 

prioritne živočíšnej  a špeciálnej výroby. Podporiť rozvoj intenzívnej 

environmentálne prijateľnej poľnohospodárske výroby.  

Konkurencieschopnosť podniku významným spôsobom závisí od 

kvality podnikateľského prostredia. Našou snahou je udržanie 

existujúcich pracovných miest v rámci poľnohospodárskej 

prvovýroby, so špecializáciou na živočíšnu výrobu, ktorá má 

najväčší podiel na zamestnanosti. Nakoľko je prevažná časť výmery 

zaradená v znevýhodnených oblastiach z nižšou produkciou je 
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vhodné udržať živočíšnu výrobu v rámci nášho regiónu. Cieľom 

opatrenia je podporiť rozvoj a diverzifikáciu podnikateľských 

činnosti v oblasti poľnohospodárstva so zameraním sa na zvyšovanie 

produkcie, primárne spracovanie, zvyšovanie jeho efektívnosti, 

predajnosť vlastných poľnohospodárskych produktov, zavádzanie 

nových technológii a zvyšovanie zamestnanosti. 

Zdôvodnenie výberu Výber vyplynul z analýzy územia a udržateľnosti pracovných miest, 

s nadväznosťou na špecifický cieľ 3.1. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR  2014 – 2020 a nariadením EÚ č. 1305/2013– 

podrobná špecifikácia bude stanovená v jednotlivých výzvach na 

predkladanie ŽoNFP 

Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a 

udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku 

Oprávnení 

prijímatelia 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) Prijímateľom 

pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v 

poľnohospodárskej prvovýrobe. V spojitosti s opatrením Spolupráca 

aj iný verejný alebo súkromný subjekt. 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.   

50% sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónov. 

U viac rozvinutých je to 40%. Zároveň platí, že základná miera 

podpory sa zvyšuje: 

 o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov; 

 o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva; 

 o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií; 

 o 20 % v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP; 

 o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými 

opatreniami. 

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% 

z celkových oprávnených výdavkov. 

Oprávnené výdavky v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli 

zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na 

predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá 

je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich 

s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP 

a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať 

vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na 

základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie 

stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená  príslušnou MAS, a to od 1. 

januára 2016.Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri 

uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. 

Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou 

vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV    

Výška príspevku 

(min. a max.) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výška príspevku od 3000 –80 000 Eur 
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Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu 

dotácia 

EÚ ŠR VZ ON spolu 

MR     

N.S. 

50 % 

127 956,00 

50% 

127 956,00 

0 

0 

 

50% 

127 956,00 

100% 

255 912,00 

VR 

N.S. 

40 % 

127 840,00 

40 % 

127 840,00 

0 60 % 

191 760,00 

100 % 

319 600,00 

Spolu  255 796,00 255 796,00 0 319716,00 575512,00 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

v súlade so všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, 

výberové a rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre projektové 

opatrenie  PRV SR 2014 - 2020 

vlastné viď. Osobitná príloha Výberové kritériá a hodnotiace kritériá 

pre výber projektov predkladanej Stratégie CLLD Podhoran 

schválené PPA č. 2437/2018-610, dňa 10 8. 2018 

Merateľné 

ukazovatele projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.1. Podporené projekty počet 0 5 

 

 

Vytvorené pracovné 

miesta 

počet 0 2 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev 

 

Tabuľka č. 4.F: Opatrenie č. 3.2 stratégie  CLLD  Podhoran  

Názov opatrenia  Investície do hmotného majetku 

Názov 

podopatrenia 

4.2. Podpora na investície do spracovania / uvádzania na trh a/ alebo 

vývoja poľnohospodárskych výrobkov 

Priradenie kódu op.  4 / 4.2. 

Primárna fokusová 

oblasť 

6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Aktivity 

a relevantné 

sekundárne 

fokusové príspevky 
(sekundárna fokusová 

oblasť predominantná 

resp. sekundárna 

fokusová oblasť 

doplnková) 

Aktivity/oblasti: 

1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec 

2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov 

3. Konzervárenský priemysel vrátane výroby termostrerilizovaných 

pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčeneckých výživ, pretlakov, 

kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín 

4.Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh 

neuvedené v predchádzajúcich bodoch,, napr. spracovanie medzu, 

spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod. 

Sekundárna FO predominantná – 3 A 

Sekundárna FO doplnková – 2A, 6A 

2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu  všetkých poľnohospodárskych 

podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie 

poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na 

trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.  
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K prierezovým cieľom Inovácie, ŽP, Zmierňovanie zmien klímy 

 

Ciele a opis 

opatrenia  

Cieľom opatrenia je podporiť vlastné spracovanie výrobkov v oblasti 

finalizácie produktov zo živočíšnej výroby s cieľom vytvorenia 

nových pracovných miest  a vytvorenia dodatočného príjmu z predaja 

vlastných výrobkov, čo bude mať tiež priaznivý vplyv na udržanie 

zamestnanosti o oblasti živočíšnej výroby.  

Zdôvodnenie 

výberu 

Výber vyplynul z analýzy územia a udržateľnosti pracovných miest, 

s nadväznosťou na špecifický cieľ 3.2. 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV SR  2014 – 2020 a nariadením EÚ č. 1305/2013– 

podrobná špecifikácia bude stanovená v jednotlivých výzvach na 

predkladanie ŽoNFP 

- výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia 

objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh 

a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, 

vrátane kancelárií 

- obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, 

prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, 

vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov 

- stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo 

modernizáciu miestnej zbernej siete -príjem, skladovanie, úprava, 

triedenie a balenie 

- nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných 

nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a 

návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) 

špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných 

vozíkov 

Oprávnení 

prijímatelia 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania 

produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej 

výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu 

činnosti. 

2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade 

prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa 

ako vstup vzťahuje príloha I ZFEU. 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 

50% sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých regiónov  a 40 

% vo viac  rozvinutom regióne.   Zároveň platí, že základná miera 

podpory sa zvyšuje: 

 o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov; 

 o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva; 

 o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií; 

 o 20 % v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP; 

 o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami. 

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% 
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z celkových oprávnených výdavkov. 

Oprávnené 

výdavky 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli 

zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na 

predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je 

vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich 

s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP 

a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať 

vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na 

základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie 

stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená  príslušnou MAS, a to od  

1. januára 2016.Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri 

uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. 

Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou 

vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV    

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výška príspevku od 3000 – 30 000 Eur 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu 

dotácia 

EÚ ŠR VZ Iné: 

ON spolu 

MR 

N. S 

100 % 

30 000,00 

50 % 

30 000,00 

0 50 % 

30 000 

100 % 

60 000,00 

VR 

N. S 

 

23 000,00 

40% 

23 000,00 

0 60% 

34 500 

 

57 500,00 

Spolu  53 000,00 53 000,00 0 23 000 117 500,00 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné 

zásady výberu 

operácií 

v súlade so všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, 

výberové a rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre projektové 

opatrenie  PRV SR 2014 - 2020,  

vlastné viď. Osobitná príloha Výberové kritériá a hodnotiace kritériá 

pre výber projektov predkladanej Stratégie CLLD Podhoran schválené 

PPA č. 2437/2018-610, dňa 10 8. 2018 

 

Merateľné 

ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazo-

vateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatoč

ná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

4.2. Počet 

podporených 

projektov 

Počet  0 2 

 

 

Pracovné 

miesta 

počet 0 2 

 

 

Výška podpory 

na opatrenie 

Eur 0 

 

53 000 

 

Indikatívny 

harmonogram 

výziev 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev 
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Tabuľka č. 4.G: Opatrenie č. 3.3 stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Miestny rozvoj vedený komunitou 

Priradenie kódu op  5.1. 1.   

Priradenie 

špecifickému cieľu 

IROP 

5.1.1.  Podpora existujúcich mikro a malých podnikov SZČO 

 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania 

a inovácií 

Ciele a opis 

opatrenia  

Cieľom opatrenia je rozvoj alternatívnych činností k zamestnaniu 

v poľnohospodárstve a k podpore výroby a predaja miestnych 

nepoľnohospodárskych produktov vyrábaných poľnohospodármi, 

drobnými živnostníkmi i remeselníkmi. Celé opatrenie tak prispieva 

k zvyšovaniu pridanej hodnoty miestnych produktov, k rozvoju 

podnikania, k zvyšovaniu doplnkových príjmov i k tvorbe nových 

pracovných príležitostí v pôsobnosti mikroregiónu Podhoran. Nemenej 

dôležité je aj zhodnocovanie miestnych zdrojov, ku ktorým činnosti 

tohto opatrenia prispievajú. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vybrali 

túto aktivitu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných 

osôb, družstiev formou podpory na obstaranie majetku a nutné 

stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

technológie alebo s poskytovaním nových služieb. 

- Rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:                                          

obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných 

miest 

- Nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie alebo s poskytovaním nových služieb 

- Podpora marketingových aktivít 

Zdôvodnenie 

výberu 

Zo SWOT analýzy vyplynulo opatrenie č. 3.3 stratégie CLLD, IROP 

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácii. 

Vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie a podporou 

podnikania bude možné zvýšiť počet podnikateľských subjektov, ich 

životaschopnosť a stabilitu. To prispeje k oživeniu vidieckej 

ekonomiky a zníženiu jej závislosti od mesta  a od tradičných aktivít v 

primárnom sektore (napr. pôdohospodárstva). MAS bude 

prostredníctvom výziev smerovať podporu na miestnej úrovni k 

projektom prinášajúcim sociálne inovácie, nové služby a nápady. 

Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

V súlade s IROP a nariadením EÚ č. 1305/2013, podrobná 

špecifikácia oprávnených činností bude stanovená v jednotlivých 

výzvach na predkladanie ŽoNFP. 

A1 - podpora podnikania a inovácií 

-  obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie alebo s poskytovaním nových služieb 

Oprávnení 

prijímatelia 

v súlade s IROP (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

1. samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 
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oprávnenými prijímateľmi z OP RH 

2. Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, 

ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER 

a Oprávnenými prijímateľmi z OP RH 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (85 % EÚ 

a 5 % ŠR) 

Oprávnené 

výdavky 

v súlade s IROP (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výška príspevku 

(min. a max.) 

v súlade s IROP (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výška podpory od 1000 – 30 000 Eur 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu 

dotácia 

EÚ ŠR VZ ON spolu 

MR-   

N.S. 

55% 

84 839,00 

55% 

84 839,00 

0% 

0 

 45% 

69 414,0

0 

100 % 

154 253,0

0 

V.R 

N.S. 

50 % 

50 993,00 

 

50 % 

46 357,00 

5 % 

4 636,0 

45 % 

41 721,0

0 

100 % 

92 714,00 

Spolu  135 832,0 131 196,0

0 

4 636,00 111 135,

00 

246 967,0

0 

*) rozdelenie je na celkové oprávnené náklady 
 

Princípy pre 

stanovenie výber. 

a hodnot. kritérií / 

Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s  IROP, vlastné  

viď. Osobitná príloha Stratégie– Koncept implementácie stratégie 

CLLD Podhoran 

- Počas doby udržateľnosti projektu nesmie dôjsť k zásadnému 

poklesu zamestnanosti v podniku vo vzťahu k podporeným aktivitám 

projektu. 

- Zvýhodnené budú tie projekty, ktorých výsledkom je vytvorenie 

najmenej jedného pracovného miesta. V prípade, že projekt vytvorí 

pracovné miesta, bude zvýhodnený v závislosti od počtu 

vytvorených pracovných miest. Zvýhodnené budú tie projekty, 

ktorých aktivity sa týkajú podpory výrobkov a služieb, ktoré sú pre 

trh nové alebo výrobkov a služieb, ktoré sú nové pre podnik 

(inovácie) 

Merateľné 

ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiat. 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

097/R0

168 

Podporené 

projekty 

počet 0 6 

 Pracovné miesta počet 0 3 
 

Indikatívny 

harmonogram 

výziev 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev 

A1: 1Q/2019 

 

Tabuľka č. 4. H: Opatrenie č. 4.1 stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV-
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miestny rozvoj vedený komunitou) 

Priradenie kódu 

opatrenia  

19 / 19.3  Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej 

akčnej skupiny 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV  

6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 Prierezové oblasti: Inovácie životné prostredie. 

Ciele a opis opatrenia  Cieľom opatrenia je výmena informácií a prenos praktických 

skúseností s implementáciou prístupu Leader z iných regiónov 

Slovenska alebo zahraničia, za účelom posilnenia spolupráce a 

efektívnejšej realizácie stratégie. Príprava a realizácia spoločných 

projektov prispieva k rozvoju spolupráce na národnej i 

nadnárodnej úrovni a napomáha rozširovaniu činností partnerstva 

a riešeniu určitých problémov. 

Zdôvodnenie  výberu Zo SWOT analýzy vyplynulo opatrenie č. 4.1. stratégie  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Podpora marketingových aktivít 

Spolupráca medzi MAS na vnútroštátnej a na nadnárodnej úrovni 

je dôležitým prostriedkom na výmenu a prenos osvedčených 

postupov a na pomoc rozšírenia úspešných projektových 

nápadov, inovácií a overenej dobrej praxe. Projekty budú 

zamerané najmä na hľadanie spoločného potenciálu, budovanie 

spoločných tradícií, pilotných projektov a zvyšovanie 

turistického potenciálu spolupracujúcich území 

Projekty spolupráce v rámci iniciatívy LEADER sú menšieho 

charakteru vychádzajúce z lokálnych potrieb územia. Projekty sú 

zamerané najmä na hľadanie spoločného potenciálu, budovanie 
spoločných tradícií, zvyšovanie turistického potenciálu 

spolupracujúcich území, ale aj výmenu skúseností, informačné a 

propagačné aktivity a pod. 

V rámci podopatrenia projektov spolupráce, môže ísť o 2 typy 

spolupráce: 

1. Národná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou 

schválenou MAS a/alebo s verejno-súkromnými partnerstvami, 

ktoré realizujú stratégiu miestneho rozvoja na území SR; 

2. Nadnárodná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou 

schválenou MAS v EÚ a/alebo s verejno-súkromným 

partnerstvom, ktoré realizuje stratégiu miestneho rozvoja území 

EÚ alebo tretích krajín (uplatňuje sa podmienka, že musí pôsobiť 

na vidieckom území). 

Oprávnení prijímatelia v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)   

MAS – OZ Podhoran 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 

Oprávnené výdavky v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)   

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci 
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implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak 

vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe 

výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných 

nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 

2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za 

oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky 

v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie 

ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je 

vyhlásená  príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016.Oprávnené 

výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa 

začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na 

všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 

ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV    

Výška príspevku (min. 

a max.) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)/  

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  100 % 

100 000,00 

75 % 

75 000,00 

25 % 

25 000,00 

0 0 

VR         100 % 

100 000,00 

53 % 

53 000,00 

47 % 

47 000,00 

0 0 

Spolu  200 000,00 128 000,00 72 000,00 0 0 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových 

a hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s kritériami pre výber projektov v rámci implementácie 

stratégie CLLD 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.3 Podporené 

projekty/počet 

vybratých MAS 

počet 0 2 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

2018, 2019, 2020 

 

Tabuľka č. 4. CH: Opatrenie  č. 4.2 stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV-

miestny rozvoj vedený komunitou) 

Priradenie kódu 

opatrenia  

19 /19.4  Podpora na prevádzkové nálady a oživenie 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Prierezové ciele: ŽP, zmierňovanie zmeny klímy 

Ciele a opis 

opatrenia  

Cieľom opatrenia je potreba vzájomnej koordinácie medzi 

zástupcami verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktorí sa 
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rozhodli spolupracovať v rámci jedného partnerstva. Spolu 

vytvárajú skupinu aktívnych ľudí a inštitúcií ochotných a 

schopných podieľať sa na rozvoji spoločného územia, v ktorom 

žijú a pôsobia. Nevyhnutným nástrojom pre ich vzájomnú 

komunikáciu a každodennú činnosť partnerstva je výkonný 

manažment vybavený tímom skúsených miestnych lídrov, ktorí sú 

jednou zo silných stránok partnerstva. Z uvedených dôvodov je 

opatrenie zamerané na rozvíjanie zručností miestnych ľudských 

zdrojov a na vytvorenie podmienok pre manažovanie činnosti 

MAS a spravovanie verejných prostriedkov s cieľom mobilizácie 

všetkých miestnych zdrojov a efektívnej implementácie stratégie 

zameranej na komplexný rozvoj územia. 

Zdôvodnenie výberu Opatrenie č. 4.2. stratégie CLLD, Podopatrenie 19.4 Podpora na 

prevádzkové náklady a oživenie 

Opatrenie vyplynulo zo WWOT analýzy za účelom implementácie 

jednotlivých častí stratégie. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Oprávnení 

prijímatelia 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

MAS Podhoran 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 

Oprávnené výdavky v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak 

vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe 

výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov 

súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) 

nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené 

budú považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred 

podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená  príslušnou 

MAS, a to od 1. januára 2016.Oprávnené výdavky sú výdavky 

vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. 

apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady 

súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) 

nariadenia EPFRV    

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné: ON 

spolu 

VR  100 % 

188 255,31 

53 % 

99 775,31 

47 % 

88 479,99 

0 0 

Spolu  188 255,31 99 775,31 88 479,99 0 0 
 

Princípy pre v súlade s PRV, vlastné  
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stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií 

/ Hlavné zásady 

výberu operácií 

viď. Osobitná príloha 

Merateľné 

ukazovatele projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.4 Pravidelné 

čerpanie rozpočtu 

/ rok 

správa 0 5 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Určí  RO a PPA  

 

Indikatívny 

harmonogram 

výziev 

Prioritizácia výziev:  

1.  A1 Podpora podnikania a inovácií 

2. B2 Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, budovanie prvkov 

a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách,  

3. B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej 

infraštruktúry,  

  

Harmonogram vyhlasovania výziev:  

A1: 1Q/2019 

B1: 1Q/2019 

B2: 2Q/2019 

 

 

Dodatočnou výkonnostnou alokáciou sa môže navýšiť alokácia pre MAS a to až do 

výšky 1,9 násobku základnej alokácie.  

Tabuľka č. 4.Y: Opatrenie PRV– akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu  

Názov opatrenia  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Prierezové oblasti: Životné prostredie 

Rozsah a oprávnené 

čínnosti 

V súlade s PRV SR  2014 – 2020 a nariadením EÚ č. 1305/2013– 

podrobná špecifikácia bude stanovená v jednotlivých výzvach na 

Časť B.) 
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predkladanie ŽoNFP. Opatrenie má za cieľ podporiť investície do 

zlepšenia a rozšírenia miestnych základných služieb pre 

obyvateľov.  

- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 

voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, 

amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v 

obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie 

existujúcich kultúrnych domov 

-  investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich 

prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich 

okolia; 

-  investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok 

odpadov resp. opusteného odpadu; 

- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj 

podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu 

predaja miestnych produktov a pod. 

- investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými 

s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb 

(len obecné úrady, škôlky a kultúrne domy ) 

- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov); 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu dot. EÚ + ŠR VZ ON spolu 

MR 44 500,00 44 500,00 0 44 500,00 

VR 72 000,00 72 000,00 0 72 000,00 

Spolu  116 500,00 116 500,00 0 116 500,00 
 

Názov opatrenia  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na 

verejné využitie 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Prierezové oblasti: Životné prostredie 

Sekundárne : 6A 

Rozsah a oprávnené 

čínnosti 

Podrobná špecifikácia oprávnených činností bude stanovená 

v jednotlivých výzvach na predkladanie ŽoNFP 

Cieľom opatrenia je zvýšiť konkurencieschopnosť turistického 

regiónu Podhoran vybudovaním infraštruktúry a informačných 

služieb turistom a cykloturistom. Dobudovať v obciach doplnkové 

služby, zariadenia ako napríklad stravovacie služby, spoločensko-

zábavné služby, náučné chodníky, cykloturistické cesty, konské 

trasy a podobne. Dôležitým aspektom rozvoja vidieckeho turizmu 

v sledovanom regióne je aj rekonštrukcia kultúrnych a historických 

pamiatok v jednotlivých obciach. Opis typu operácie:  

- investície ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

151 
 

obnovou a skvalitňovaním zaujímavých objektov, bodov 

a miest vrátane príslušnej infraštruktúry 

- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách 

na verejné využitie, budovanie drobných obslužných 

zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule 

budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 

chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie 

doplnkovej infraštruktúry, výstavba vyhliadkových  veží, 

budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na 

existujúcich cykloturistických trasách 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu dot. EÚ + ŠR VZ 0/60% ON spolu 

MR 41 000,00 41 000,00 0 41 000,00 

VR 75 195,00 75 195,00 0 75 195,00 

VR 32 400,00 32 400,00 48 600,00 48 600,00 

Spolu  116 195,00 116 195,00 48 600,00 164 795,00 
 

Názov opatrenia  Investície do hmotného majetku 

4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Sekundárny - 2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých 

poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie 

a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely 

zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej 

diverzifikácie. 

2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými 

zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva a najmä generačnej 

výmeny 

3A, 4B 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Podrobná špecifikácia oprávnených činností bude stanovená 

v jednotlivých výzvach a predkladanie ŽNFP 

Cieľom je podpora reštrukturalizácie fariem. Diverzifikácia  

výroby, prioritne živočíšnej  a špeciálnej výroby. Podporiť rozvoj 

intenzívnej environmentálne prijateľnej poľnohospodárske výroby.  

Konkurencieschopnosť podniku významným spôsobom závisí od 

kvality podnikateľského prostredia. Našou snahou je udržanie 

existujúcich pracovných miest v rámci poľnohospodárskej 

prvovýroby, so špecializáciou na živočíšnu výrobu, ktorá má 

najväčší podiel na zamestnanosti. Nakoľko je prevažná časť 

výmery zaradená v znevýhodnených oblastiach z nižšou 

produkciou je vhodné udržať živočíšnu výrobu v rámci nášho 

regiónu. Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj a diverzifikáciu 

podnikateľských činnosti v oblasti poľnohospodárstva so 

zameraním sa na zvyšovanie produkcie, primárne spracovanie, 

zvyšovanie jeho efektívnosti, predajnosť vlastných 

poľnohospodárskych produktov, zavádzanie nových technológii a 

zvyšovanie zamestnanosti 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

152 
 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu dot. EÚ + ŠR VZ  

50 % /60% 

ON spolu 

MR 115 160,00 115 160,00 115 160,00 230 320,00 

VR 115 056,00 115 056,00 172 584,00 287 640,00 

Spolu  130 216,00 130 216,00 287 744,00 517 960,00 
 

Názov opatrenia  Investície do hmotného majetku 

4.2. Podpora na investície do spracovania / uvádzania na trh a/ 

alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov 

Priradenie 

k fokusovej oblasti 

PRV  

 2A  Zlepšenie hospodárskeho výkony  všetkých 

poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie 

a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely 

zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej 

diverzifikácie.  

3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov 

prostredníctvom ich lepšej integrácie do potr. reťazca pomocou 

systémov kvality, pridávania hodnoty, propagáciou na miestnych 

trhoch a v krátkych dod.. reťazcoch 

6B  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

K prierezovým cieľom Inovácie, ŽP, Zmierňovanie zmien klímy 

Rozsah a oprávnené 

čínnosti 

Podrobná špecifikácia oprávnených činností bude stanovená 

v jednotlivých výzvach na predkladanie ŽoNFP 

Cieľom opatrenia je podporiť vlastné spracovanie výrobkov 

v oblasti finalizácie produktov zo živočíšnej výroby s cieľom 

vytvorenia nových pracovných miest  a vytvorenia dodatočného 

príjmu z predaja vlastných výrobkov, čo bude mať tiež priaznivý 

vplyv na udržanie zamestnanosti o oblasti živočíšnej výroby. 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu 

dot. 

EÚ + ŠR VZ 

50%  / 60% 

ON spolu 

MR 27 000,00 27 000,00 27 000,00 54 000,00 

VR 20 700,00 20 700,00 31 050,00 51 750,00 

Spolu  47 700,00 47 700,00 58 050,00 105 750,00 
 

 

Tabuľka č. 4. Z: Opatrenie IROP– akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu  

Názov opatrenia  Prioritná os  5   Miestny rozvoj vedený komunitou 

Priradenie k ŠC 

IROP  

5. 1. 2/A  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

čínnosti 

V súlade s IROP a nariadením EÚ č. 1305/2013, podrobná 

špecifikácia oprávnených činností bude stanovená v jednotlivých 

výzvach na predkladanie ŽoNFP. 

aktivita  č. 1 – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,                          

aktivita  č. 2 - sociálne služby, komunitné služby,                      

aktivita  č. 3 - infraštruktúra vzdelávania                                      

aktivita  č. 4 – budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií, 

budovanie a rekonštrukcia odpadových vôd v aglomeráciách do 

2000 EO 
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Podporené budú tieto  špecifikácie oprávnených aktivít, rámcové 

určenie oprávnenosti výdavkov:                                                                                 

- výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom,  

 - budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

dopravy v mestách,       

- Zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátane materiálno-technického vybavenia              

- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb                           

- skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení            

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu  EÚ + ŠR VZ - 5 % ON spolu 

MR 57 160,00 57 160,00 2 858,00 60 018,00 

VR 32 675,00 32 675,00 1 634,00 34 309,00 

Spolu  89 835,00 89 835,00 4 492,00  94 327,00 
 

Názov opatrenia  Prioritná os  5   Miestny rozvoj vedený komunitou 

Priradenie k ŠC 

IROP 

5. 1. 2/B  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

čínnosti 

V súlade s IROP a nariadením EÚ č. 1305/2013, podrobná 

špecifikácia oprávnených činností bude stanovená v jednotlivých 

výzvach na predkladanie ŽoNFP. 

aktivita  č. 1 – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,                          

aktivita  č. 2 - sociálne služby, komunitné služby,                      

aktivita  č. 3 - infraštruktúra vzdelávania                                      

aktivita  č. 4 – budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií, 

budovanie a rekonštrukcia odpadových vôd v aglomeráciách do 

2000 EO 

Podporené budú tieto  špecifikácie oprávnených aktivít, rámcové 

určenie oprávnenosti výdavkov:                                                                                 

- výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom,  

 - budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

dopravy v mestách,       

- Zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych 

služieb vrátane materiálno-technického vybavenia              

- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb                           

- skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení            

Finančný plán   

 

 

Región Spolu 

dot. 

EÚ + ŠR VZ 

5 % 

ON spolu 

MR 62 492,00 62 492,00 3 124,00 65 616,00 
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 VR 26 411,00 26 411,00 1 320,00 27 731,00 

Spolu  88 903,00 88 903,00 4 444,00 93 347,00 
 

Názov opatrenia  Prioritná os  5   Miestny rozvoj vedený komunitou 

Priradenie k ŠC 

IROP 

5.1. 1.  Záväzná investícia v rámci stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

Rozsah a oprávnené 

čínnosti 

V súlade s IROP a nariadením EÚ č. 1305/2013, podrobná 

špecifikácia oprávnených činností bude stanovená v jednotlivých 

výzvach na predkladanie ŽoNFP. 

Cieľom opatrenia je rozvoj alternatívnych činností k zamestnaniu 

v poľnohospodárstve a k podpore výroby a predaja miestnych 

nepoľnohospodárskych produktov vyrábaných poľnohospodármi, 

drobnými živnostníkmi i remeselníkmi. Celé opatrenie tak 

prispieva k zvyšovaniu pridanej hodnoty miestnych produktov, 

k rozvoju podnikania, k zvyšovaniu doplnkových príjmov 

i k tvorbe nových pracovných príležitostí. Nemenej dôležité je aj 

zhodnocovanie miestnych zdrojov, ku ktorým činnosti tohto 

opatrenia prispievajú. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vybrali túto 

aktivitu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo 

činných osôb, družstiev formou podpory na obstaranie majetku 

a nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie alebo s poskytovaním nových služieb. 

- Rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:                                          

obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných 

miest 

- Nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené 

s umiestnením obstaranej technológie alebo 

s poskytovaním nových služieb 

Podpora marketingových aktivít 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu dot. EÚ + ŠR 

55 % 

VZ 

45 % 

ON spolu 

MR 76 355,00 76 355,00 62 472,00 138 827,00 

VR 45 894,00 45 894,00 37 550,00 83 444,00 

Spolu  122 249,00 122 249,00 100 022,00 222 271,00 
 

 

5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

Monitorovanie ako nástroj riadenia je pravidelná činnosť zameraná na sledovanie plnenia 

stanovených cieľov na jednotlivých úrovniach implementácie PRV SR 2014 – 2020 a IROP 

prostredníctvom systematického zberu a vyhodnocovania údajov a informácií.  
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Na monitorovanie Projektu sa vzťahujú ustanovenia príslušnej kapitoly Priručky pre 

prijímateľa v aktuálnom znení (tzn. v znení platnom v čase podania monitorovacej správy 

Poskytovateľovi) 

Monitorovacie ukazovatele slúžia pre monitorovanie priebehu a výsledku stratégie CLLD a 

projektov v rámci jej implementácie. Povinné monitorovacie ukazovatele v zmysle 

metodického pokynu na spracovanie stratégie CLLD sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP. 

.  V rámci PRV SR 2014 – 2020 monitorovanie na úrovni projektu pozostáva z 

monitorovania: - počas realizácie projektu, - pri ukončení projektu, - po ukončení projektu, - 

počas udržateľnosti projektu. MAS v rámci opatrenia 19.2 predkladá vždy k 31.3 roka n+1 

„Správu o implementácii stratégie CLLD“ v zmysle vypracovaného vzoru, ktorý zverejní 

gestor CLLD.  

Základnými zdrojmi údajov do Správy o implementácii stratégie CLLD sú: a) údaje z 

ITMS2014+ (relevantné len pre projekty IROP); b) monitorovacie správy realizovaných 

projektov v rámci implementácie stratégie CLLD; c) administratívne údaje ako sú napr. 

súbory informácií, štatistiky a pod.  

Prijímateľ projektov v rámci implementácie stratégie CLLD je povinný predkladať kópiu 

monitorovacích správ a kópiu záverečnej ŽoP na MAS Podhoran.  

Formuláre monitorovacích správ v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre jednotlivé opatrenia 

zverejní PPA na svojom webovom sídle. Presný spôsob predkladania správ bude 

špecifikovaný v príručke pre prijímateľa LEADER.  

5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

Monitorovanie stratégie CLLD 

Monitorovanie je základným nástrojom k posúdeniu plnenia stanovených cieľov na 

jednotlivých úrovniach implementácie PRV SR 2014 – 2020 a IROP prostredníctvom 

systematického zberu a vyhodnocovania údajov a informácií. Cieľom monitorovania stratégie 

CLLD je sledovanie plnenia jej cieľov pričom výsledky patria k dôležitým informáciám vo 

vzťahu k fyzickému pokroku realizácie stratégie CLLD. Informácie, ktoré sa získajú 

monitorovaním slúžia na posúdenie samotného stavu implementácie a na odhad predpokladu 

naplnenia stanovených cieľov jednotlivých opatrení stratégie CLLD.  
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OZ Podhoran bude predkladať „Správu o implementácii stratégie CLLD vždy k 31.3. 

roka n+1. Základnými zdrojmi údajov do Správy o implementácii stratégie CLLD budú údaje  

z ITMS2014+ (relevantné len pre projekty IROP),monitorovacie správy realizovaných 

projektov v rámci implementácie stratégie CLLD a administratívne údaje ako sú napr. súbory 

informácií, štatistiky a pod.  

Míľniky implementácie stratégie CLLD 

Počas implementácie bude MAS sledovať a vyhodnocovať dosahovanie  míľnikov 

implementácie, tak aby splnila hodnoty míľnikov stanovené gestorom CLLD. Tieto  

označujú prechody jednotlivých fáz realizácie stratégie  a zároveň sú ukazovateľom 

výkonnosti MAS a podmienkou pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie: Míľnik A pre 

určenie výkonnosti MAS je vyhlásenie výziev financovaných z PRV, zverejnenie 

prostredníctvom systému ITMS2014+, v prípade výziev financovaných z OROP zverejnením 

na webovom sídle MAS a webovom sídle  RO pre IROP.  Po splnení úloh a vyhodnotení 

míľnika A sa bude uchádzať o implementáciu míľnika B, podľa aktuálnych podmienok. 

Hodnotenie stratégie CLLD 

Hodnotenie je nástroj riadenia a prostriedok, ktorým sa prispieva k zvýšeniu kvality, 

efektívnosti a účinnosti implementácie stratégie CLLD a naplnenia jej cieľov. 

OZ Podhoran v rámci hodnotenia vykoná: 

 strednodobé hodnotenie (mid–term)  

Vyhodnocovanie stratégie sa bude vykonávať v strednodobom horizonte v roku 

2020, najneskôr do 30.6.2020. Cieľom hodnotenia bude posúdenie výstupov a 

výsledkov intervencie. OZ Podhoran posúdi celú stratégiu CLLD, pričom na 

základe výsledkov posúdenia a hodnotenia vykoná jej aktualizáciu. Strednodobé 

hodnotenie predkladá OZ Podhoran spolu so „Správou o implementácii stratégie 

CLLD“. 

 záverečné hodnotenie (ex–post)  

OZ Podhoran vykoná záverečné hodnotenie v roku 2023 na základe 

vyhodnotenia monitorovacích ukazovateľov s ohľadom na ich prínos pre 

naplnenie cieľov stratégie CLLD a prínos pre územie Podhoran. Hodnotenie bude 

zamerané na celkovú účinnosť a efektívnosť vynaloženia finančných 

prostriedkov EPFRV a EFRR. 
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Zber monitorovacích ukazovateľov na projektovej úrovni sa zabezpečuje najmä 

prostredníctvom ŽoNFP a monitorovacích správ. Časť ukazovateľov sa získava aj 

administratívnym spôsobom, ako napr. celkové verejné výdavky, alebo počty podporených 

operácií. V rámci PRV SR 2014 – 2020 monitorovanie na úrovni projektu pozostáva z 

monitorovania:  

 počas realizácie projektu,  

 pri ukončení projektu,  

 po ukončení projektu,  

 počas udržateľnosti projektu.  

Prijímateľ projektov v rámci implementácie stratégie CLLD je povinný predkladať 

kópiu monitorovacích správ a kópiu záverečnej ŽoP Občianskemu združeniu Podhoran.  

Vyhodnotenie stanovených indikátorov uvedených v stratégii CLLD minimálne jeden 

krát ročne zabezpečí Manažér OZ Podhoran, resp. nezávislý hodnotiteľ na základe 

požiadavky Výkonného orgánu OZ Podhoran. Správu z vyhodnotenia predložia 

Monitorovaciemu výboru. Monitorovací výbor správu prerokuje, zhodnotí plnenie cieľov 

stratégie a následne správu schváli alebo neschváli. Sledované ukazovatele sa porovnajú v 

každej správe s počiatočným stavom, s predchádzajúcim monitorovaním a tiež s hodnotami 

pozorovanými u podporených užívateľov, ako aj u ďalších subjektov, ktorí sa podieľajú na 

implementácií stratégie CLLD. V prípade odklonu od plnenia cieľov budú navrhnuté 

opatrenia, ktoré budú predložené aj Výkonnému výboru OZ Podhoran na prerokovanie a 

schválenie. Správy slúžia ako podklad pre strednodobé hodnotenie a záverečné hodnotenie. 

Strednodobé hodnotenie (mid-ter) a záverečné hodnotenie (ex-post) vykonáva 

nezávislý hodnotiteľ, pričom budú zohľadnené špecifiká v jednotlivých oblastiach 

sebahodnotenia a taktiež vyhodnotenia kľúčových znakov LEADER – prínos územia 

Podhoran v oblasti siedmych kľúčových znakov LEADER. Správa hodnotiteľa bude slúžiť 

Monitorovaciemu výboru na sledovanie plnenia cieľov stratégie a bude obsahovať návrhy na 

zmeny v prípade zistenia odklonu od cieľov. Cieľom vyhodnotiť dopady a efekty využitia 

verejných a súkromných zdrojov v prospech cieľov stratégie a ich vplyvu na celkový rozvoj 

územia. 

Základom sebahodnotenia implementácie stratégie je pravidelné (minimálne raz za 

rok) vyhodnocovanie nižšie uvedených ukazovateľov monitorovania a hodnotenia za 
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súčasného sledovania celkového vývoja územia v kontexte. V rámci sebahodnotenia sa 

sledujú nasledovné oblasti: 

 Implementácia stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER - monitorovací 

zodpovie týchto sedem základných otázok odpoveďou áno/nie. V prípade odpovedi 

„nie“ príslušný orgán prerokuje danú oblasť a na základe toho vykoná potrebné 

opatrenia na odstránenie problému. 

1. Zaberá stratégia CLLD stále  malé, homogénne, spoločensky súdržné 

územie, ktoré ako cieľovú oblasť realizácie charakterizujú spoločné tradície, 

miestna identita, zmysel pre spolupatričnosť alebo spoločné potreby 

a očakávania? (Znak č. 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja) – áno/nie 

2. Implementácia stratégie CLLD zabezpečuje zvyšovanie informovanosti, 

odbornú prípravu, účasť a mobilizáciu miestneho obyvateľstva? ( Znak č. 2. 

Prístup zdola nahor) - – áno/nie 

3. OZ Podhoran zrealizuje stratégiu CLLD a  rozhoduje o prideľovaní svojich 

finančných prostriedkov a riadiť ich? (Verejno-súkromné partnerstvá: 

Miestne akčné skupiny MAS) - áno/nie 

4. Podnecuje a podporuje OZ Podhoran vznik nových nápadov na projekty, ktoré 

môže potom rozvoj územia? (Znak č. 4. Uľahčovanie inovácie) -  áno/nie 

5. OZ Podhoran koordinuje akcie a projekty obsiahnuté v stratégii  ako súdržný 

celok? –(Znak č. 5. Integrované a viacsektorové akcie) -  áno/nie 

6. OZ Podhoran si vymieňa dosiahnuté výsledky, skúseností a know-how medzi 

skupinami LEADER, vidieckymi oblasťami, správami a organizáciami 

zainteresovanými na rozvoji vidieka v rámci EÚ bez ohľadu na to, či sú alebo 

nie sú priamymi príjemcami pomoci LEADER-u ? (Znak č. 6. Vytváranie 

sietí) -  áno/nie 

7. Podarilo sa OZ Podhoran zrealizovať spoločný projekt s inou skupinou 

LEADER alebo so skupinou s podobným prístupom v inom regióne, členskom 

štáte alebo dokonca v tretej krajine? (Znak č. 7. Spolupráca) -  áno/nie 

 Implementačný proces – monitorovací výbor odpovie áno/nie na tieto otázky: 

1. Bol postup vyhlásenia výziev v súlade so stratégiou CLLD 

a s harmonogramom výziev? – áno/nie 

2. Postup hodnotenia bol v súlade so stratégiou CLLD? – áno/nie 
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3. Postup výberu ŽoNFP/ŽoPr je v súlade so stratégiou CLLD? – áno/nie 

 Riadiaci proces - pre Výkonný orgán, výberovú komisiu a monitorovací výbor budú 

dôležité nasledovné otázky sebahodnotenia. V prípade odpovedi „nie“ príslušný orgán 

prerokuje danú oblasť a na základe toho vykoná potrebné opatrenia na odstránenie 

problému. 

 

VT: 32 Otázky sebahodnotenia riadiaceho procesu 

Orgán Otázky sebahodnotenia 

Odpoveď 

(áno / 

nie) 

Výkonný 

orgán 

Predsedníctvo sa schádzalo minimálne dvakrát ročne 
 

Predsedníctvo bolo stále uznášaniaschopné 
 

Boli dodržané všetky termíny týkajúce sa činnosti orgánu 
 

Boli pripravené všetky materiály na rokovania najvyššieho orgánu 
 

Boli pripravené všetky dokumenty týkajúce sa činnosti MAS (napr. 

štatúty, pracovný a organizačný poriadok, atď.)  

Spolupráca s ostatnými orgánmi MAS vrátane najvyššieho orgánu 

funguje plynule  

Výberová 

komisia 

Komisia zasadala pravidelne, a to na základe projektových výziev 
 

Komisia bola stále uznášaniaschopná 
 

Zástupcovia RO pre IROP, PPA a NSRV nemali výhrady proti 

činnosti komisie  

Komisia spolupracuje s manažmentom MAS a výkonným orgánom 

plynule  

Boli dodržané všetky termíny týkajúce sa činnosti komisie 
 

Boli pripravené všetky materiály týkajúce sa činnosti komisie 
 

Monitorovací 

výbor 

Monitorovací výbor zasadal pravidelne podľa potreby, avšak 

minimálne raz ročne  

Monitorovací výbor bol uznášaniaschopný stále 
 

Zástupcovia RO pre IROP, PPA a NSRV nemali výhrady proti 

činnosti výboru  

Monitorovací výbor spolupracuje s manažmentom MAS, 

výkonným orgánom a vonkajším nezávislým hodnotiteľom plynule  

Boli dodržané všetky termíny týkajúce sa činnosti výboru 
 

Boli pripravené všetky materiály týkajúce sa činnosti výboru 
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 Propagácie a vzdelávanie členov OZ Podhoran  

Monitorovacím ukazovateľom bude: 

- počet uskutočnených propagačných činností (počet brožúr, materiálov, kníh 

a pod.)  

- počet vzdelávacích aktivít pre členov OZ Podhoran (počet školení, seminárov, 

vzdelávacích študijných ciest a pod.) 

OZ Podhoran identifikovalo tieto možné riziká v implementácii stratégie CLLD: 

1. z hľadiska finančného – vznik neoprávnených výdavkov – Riziko má nízku závažnosť, 

pretože stratégie CLLD bola dôkladne pripravená.  ŽoNFP/ŽoPR budú hodnotené 

a vyberané v súlade so stratégiou. 

2. Z hľadiska procesného – nedodržanie harmonogramu výziev – Riziko je nízke, pretože 

v stratégii bol harmonogram výziev navrhnutý tak aby bolo možné ho zrealizovať. 

3. Z hľadiska ľudských zdrojov - riziko nedosiahnutia cieľov implementácie z dôvodu 

zlého výberu personálu – Riziko má nízku závažnosť, OZ Podhoran úspešne 

implementovalo ISRU aj v predchádzajúcom období a manažérkou bola Ing. 

Kvetoslava Jablonická, ktorá bude v tejto práci pokračovať aj v programovom období 

2014 -2020. V prípade zmeny manažéra sa bude hľadať osoba s podobnými 

zručnosťami. 

 

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele 

  Monitorovacie ukazovatele slúžia pre monitorovanie priebehu a výsledku stratégie 

CLLD a projektov v rámci jej implementácie. V období rokov 2014 – 2020 by preukazovanie 

napĺňania cieľov mali byť vo forme jasne merateľných ukazovateľov pre výstupy, ako napr. je 

počet ľudí, ktorí dostali odbornú prípravu, a pre výsledky, ako napr. počet ľudí, ktorí získali 

zamestnanie v dôsledku odbornej prípravy.  

 V nadväznosti na vyššie uvedené OZ Podhoran definuje ukazovatele nasledovným 

spôsobom:  

 PRV SR 2014 – 2020:  

- úroveň programu: povinné ukazovatele stanovené RO pre PRV, 

- fokusových oblastí: povinné ukazovatele stanovené RO pre PRV.  
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Tabuľka č. 5: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 2014-2020 

Názov cieľového ukazovateľa 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb  18 152 

Počet obyvateľov podporenej MAS 18 152 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) 

(oblasť zamerania 6B) 
9 

 

Tabuľka č. 6: Celkové verejné výdavky – PRV SR 2014-2020 

 

Názov ukazovateľa výstupu 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v 

rámci stratégie CLLD (len časť z PRV) 
 

606 846,00 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových 

nákladoch a oživení - (len časť z PRV) 
 

188 255,31 

 

 IROP:  

- úroveň programu: povinné ukazovatele stanovené RO pre IROP,  

- úroveň špecifických cieľov: povinné ukazovatele stanovené RO pre IROP.  

 

Tabuľka č. 7: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020 

 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná 

jednotka 

Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Počet podporených podnikov podnik 3 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 3 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 

podnik 
1 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 

podnik 
1 

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry počet 1 

 

Dodatočné ukazovatele OZ Podhoran sú:  

- ukazovatele priorít,  

- ukazovatele špecifických cieľov/fokusových oblastí,  

- ukazovatele opatrení/podopatrení. 
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6 Finančný rámec 

6.1 Financovanie stratégie CLLD 

1) Fixná zložka pre MAS tvorí sumu       350 000,00 Eur 

2) Variabilná zložka :  výpočet zložky:    779 535,31 Eur 

Finančná alokácia pre OZ Podhoran sa skladá z dvoch zložiek: 

 základná alokácia pre verejno-súkromné partnerstvo sa vypočíta podľa nasledovného 

vzorca: 350 000 € + (počet obyvateľov MAS)*X + (rozloha územia MAS)*Y + 

(miera nezamestnanosti MAS mínus 13,5 %)*Z + (počet obcí *W) 

 

VT č. 33: Stanovené jednotkové alokácie v EUR 

EUR / obyvateľ X =   9,66 

EUR / km
2
 rozlohy        Y =   1 150,61 

EUR / obec         Z =  110 413,32 

EUR / % nezamestnanosti    W = 12 395,25 

 

 dodatočná výkonnostná alokácia, ktorú MAS môže získať v súlade s kapitolou  6.4 

Systému riadenia CLLD a vo výzve. Pridelenie finančnej alokácie pre MAS, Systému 

riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 

v znení dodatkov. Základná ako aj dodatočná výkonostná alokácia zahŕňa aj výdavky 

na chod MAS (podopatrenie 19.4). Maximálna výška základnej alokácie pre každé 

VSP, ktorému bola vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru na  základe výzvy 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových 

zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 číslo výzvy 

1MAS/PRV/2015, je uvedená v prílohe č. 4 výzvy. 

 

 

 

 

 

 

 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

163 
 

VT č. 34: Výpočet finančnej alokácie  na stratégiu CLLD : 

Fixná zložka 350 000,00 Eur 

Variabilná zložka:     779 535,31 Eur 

Z toho: počet obyvateľov 18 152  175 348,32 Eur 

             Rozloha 363,507 km
2
  418 258,24 Eur 

              Počet obcí:   15  185 928,75 Eur 

              9,34 % nezamestnanosť             0 Eur 

C e l k o m *) 1 129 535,31 Eur 

*) Limit podľa prílohy č. 4 = 1 129 531,86 Eur (táto čiastka sa delila aj v rozpočte) 

 

VT č. 35: Rozdelenie limitu medzi PRV a IROP podľa zastúpenia v regiónoch – menej 

a viac rozvinutý 

Región PRV IROP spolu 

Menej rozvinutý (TT) 310 091,00 264 151,00 574 242,00 

Viac rozvinutý (BA) 275 292,00 91 742,00 367 034,00 

Spolu  585 383,00 355 893,00 941 276,00 

Chod MAS + animácie 188 255,31 0 188 255,31 

Limit celkom 773 638,31 355 893,00 1 129 531,31 

 

Obce regiónu do 1000 obyvateľov:  

- viac rozvinutý región : Pernek, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie 

- menej rozvinutý región: Prievaly, Hlboké, Prietrž, Hradište p. Vrátnom, 

Plavecký Peter, Osuské 

Obce nad 1000 obyvateľov: 

- viac rozvinutý región: Rohožník, Kuchyňa, Sološnica, Jablonové 

- menej rozvinutý región: Jablonica, Cerová 

 

Tabuľka č. 8: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (maximálny limit 

podľa vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia 

CLLD), z toho: 

 

1 129 531,31 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD  

941 276,00 

Chod MAS a animácie  

188 255,31 
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Tabuľka č. 9: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov 

 Fond Typ regiónu Spolu v EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) 

a IROP (EFRR) (maximálny limit 

podľa vzorca pre MAS v súlade 

s kapitolou 6.4 Systému riadenia 

CLLD), z toho: 

 

PRV /EPFRV MR  

256 456,00 

IROP/ EFRR MR  

217 786,00 

PRV 

EPFRV 

VR  

538 645,31 

IROP 

EFRR 

VR  

116 644,00 

Operácie v rámci implementácie 

stratégie CLLD 

PRV 

EPFRV 

MR   

256 456,00 

IROP 

EFRR 

MR  

217 786,00 

PRV 

EPFRV 

VR  

350 390,00 

IROP 

EFRR 

VR  

116 644,00 

Chod MAS  x MR 0 

PRV 

EPFRV  

VR  

188 255,31  

Animácie x MR 0 

PRV 

EPFRV 

VR  

30 000,00 
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Tabuľka č. 10: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy nákladov v rámci príslušných programov  

 

 

 

Región 

PRV IROP SPOLU 

EPFRV ŠR VZ spolu EFRR ŠR  VZ spolu fondy ŠR VZ spolu 

operácie 

v rámci 

stratégie 

CLLD 

MR 231 831,00 24 625,00 157 956,00 414 412,00 217 786,00 0 76 245,00 294 031,00 449 617,00 24 625,00 234 201,00 708 443,00 

VR  

273 522,00 

 

76 868,00 

 

280 260,00 

 

630 650,00 

 

87 820,00 

 

28 824,00 

 

45 098,00 

 

161 742,00 

 

361 342,00 

 

105 692,00 

 

325 358,00 

 

792 392,00 

chod 

MAS   

 

MR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VR 83 875,31 74 380,00 0 158  255,31 0 0 0 0 83 875,31 74 380,00 0 158  255,31 

animácie 

 

MR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VR 15 900,00 

 

14 100,00 0 30 000,00 0 0 0 0 15 900,00 14 100,00 0 30 000,00 

 SPOLU 

 

MR 231 831,00 24 625,00  157 956,00  414 412,00 217 786,00 0 76 245,00 294 031,00 449 617,00 24 625,00 234 201,00 708 443,00 

VR 373 297,31 165 348,00 280 260,00 818 905,00 87 820,00 28 824,00 45 098,00 161 742,00 461 117,31 194 172,00 325 358,00 980 647,31 

Spolu 605 128,31 189 973,00 438 216,00 1233 317,31 305 606,00 28 824,00 121 343,00 455 773,00 910 734,31 218 797,00 559 559,00 1 689 090,31 
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6.2 Finančný plán pre opatrenia 

Tabuľka č. 11: Sumárna tabuľka finančného plánu 

 

Opatrenie 

stratégie 

CLLD 
Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

7.2. EPFRV 
MR    0 0 

VR     0 0 

7.4.  EPFRV 

MR 
49 500,00 

 

37 125,00 

 
12 375,00 0 0 

VR  
80 000,00 

 

42 400,00 

 

37 600,00 

 
0 0 

7.5. EPFRV 
MR 49 000,00 36 750,00 12 250,00 0 0 

VR  83 550,00  44 282,00 39 268,00 0 0 

4.1. EPFRV 
MR 255 912,00 127 956,00 

0 

 
127 956,00 0 

VR  319 600,00 127 840,00 0 191 760,00 0 

4.2. EPFRV 

MR 60 000,00 30 000,00 0 30 000,00 0 

VR  57 500,00 23 000,00 
0 

 
34 500,00 0 

19.4 EPFRV     0 0 

PRV / EPFRV  

spolu 

MR 
414 412,00 

 
231 831,00 

 
24 625,00 

 
157 956,00 

 
0 

VR  
630 650,00 

 

273 522,00 

 

76 868,00 

 

280 260,00 

 
0 

5.1.1. EFRR 

MR 154 253,00 84 839,00 0 69 414,00 0 

VR  
0 

92 714,00 

0 

46 357,00 

0 

4 636,00 

0 

41 721,00 
0 

 EFRR 
MR     0 

VR  0 0 0 0 0 

5.1.2.A 

 

 

5.1.2 B 

EFRR 

MR 66 687,00 63 511,00 0 3 176,00 0 

VR  30 813,00 18 534,00 10 812,00 1 467,00 0 

MR 69 436,00 69 436,00 0 3 655,00 0 

VR      0 

IROP / EFRR 

spolu 

MR 294 031,00 217 786,00 0 76 245,00 0 

VR  161 742,00 87 820,00 28 824,00 45 098,00 0 
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Tabuľka č. 12: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu  

   PRV (EPFRV) : IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý región): 54 % : 46 % 

Pomer finančných prostriedkov v Eurách 

 

256 456 : 217 786 

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región): 75 % : 25 % 

Pomer finančných prostriedkov v Eurách 

 

350 390 : 116 644 

 

Tabuľka č. 13: Zameranie stratégie podľa sektorov 

Názov opatrenia stratégie CLLD 

Rozpočet 

na 

opatrenie 

Oprávnený 

prijímateľ – 

verejný 

sektor 

Oprávnený 

prijímateľ – 

neverejný 

sektor 

4.1. Podpora na investície do 

poľnohospodárskych podnikov 

 

255 796,00 

- X 

4.2. Podpora na investície do spracovania, 

uvádzania na trh alebo vývoja 

poľnohospodárskych výrobkov 

 

53 000,00 

- X 

7.2. Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania všetkých 

druhov  infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z obnoviteľných 

zdrojov a úspor energie 

 

0 

X - 

7.4. Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

 

129 500,00 

X - 

7.5. Podpora na investície do rekreačnej 

infraštruktúry, turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na 

verejné využitie a drobnej infraštruktúry 

cestovného ruchu  

 

132 550,00 

X  

 

 

 

36 000,00 X 

5.1.1. Podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov SZČO. Zvýšenie zamestnanosti na 

miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácii (aktivita: Obstar. hmotného majetku 

pre účely tvorby pracovných miest, nutné 

stavebné budov spojené s umiestnením 

135 832,00 - X 
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obstaranej techn. alebo s poskytovaním 

služieb) 

5.1.2.A Zlepšenie udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich  zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach (aktivita: 

budovanie a rekonštrukcia verejných 

kanalizácií a budovanie a rekonštruk. odpad 

vôd v aglomeráciách do 2000 EO) 

99 816,00 X - 

5.1.2.B Zlepšenie udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach (aktivita  č. 1 – 

dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,     

aktivita  č. 2 - sociálne služby, komunitné 

služby,   aktivita  č. 3 - infraštruktúra 

vzdelávania,aktivita č. 4 – budovanie 

a rekonštrukcia verejných kanalizácií, 

budovanie a rekonštrukcia odpadových vôd 

v aglomer. do 2000 EO 

98 782,00 

 

 

 

 

 

X - 

 

 

 

 

 

Celkový rozpočet podľa sektorov v Eurách  460 648,00 480 628,00 

Percentuálny pomer zamerania stratégie   49  % 51 % 

 

7 Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť  

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

 Štruktúra ekonomickej základne a progresívny charakter sektorovej štruktúry sú 

jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich tak konkurencieschopnosť a výkonnosť 

ekonomiky záujmového územia OZ Podhoran ako i životnú úroveň dotknutého obyvateľstva. 

Podpora podnikania v regióne má za úlohu budovať zdravé a podnetné podnikateľské 

prostredie a tiež investovať do budúcej generácie podnikateľov. Našou snahou je okrem 

vytvárať podmienky na podnikanie a z neho vyplývajúci rozvoj regiónu Podhoran vo všetkých 

oblastiach života. Tým, že pomôžeme podnikateľských firmám podstatným spôsobom 

pomôžeme celému regiónu. Rozvojom podnikania v regióne dochádza k nárastu počtu 

pracovných miest, ale aj k zvyšovaniu počtu obyvateľov. Firmy sú platitelia miestnych daní, 

no nepriamo napomáhajú aj rozvoju bývania či skvalitňujú poskytovanie služieb v regióne. S 
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tým súvisí aj zvýšený záujem o obchod, služby, kultúru, šport a vzdelanie. Od podpory 

podnikateľov si tak sľubujeme výrazný synergický efekt. 

 V akčnom pláne stratégie CLLD sme vybrali tri opatrenia v rámci, ktorých by mohli 

poľnohospodárske subjekty a podnikatelia vytvoriť cca 6 pracovné miesta. Ide o opatrenia: 

 Opatrenie č. 3.1 – PRV Podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych 

podnikov 

 Opatrenie č. 3.2. – PRV Podopatrenie 4.2 Podpora na investície do spracovania / 

uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov 

 Opatrenie č. 3.4. – IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej 

úrovni podporou podnikania a inovácií 

- Aktivita: Zakladanie nových mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo 

činných osôb, družstiev na podporu marketingových aktivít  

Oblasť  cestovného ruchu môže mať v regióne Podhoran za daných podmienok 

rozhodujúci vplyv na posilnenie výkonnosti hospodárstva. Významne napomôže k  

zvyšovaniu tvorby kultúrnych hodnôt, znižovaniu nezamestnanosti a vyrovnávaniu 

medziregionálnych rozdielov. Základným prínosom stratégie bude vybudovať región 

Podhoran ako ucelenú, vzájomne prepojenú, atraktívnu a konkurencieschopnú destináciu s 

ponukou kvalitnej infraštruktúry (dopravnej i turistickej) a služieb cestovného ruchu. 

Prínosom stratégie CLLD Podhoran v oblasti vidieckeho cestovného ruchu možno zaradiť aj 

spoluprácu s prihraničnými subjektmi cestovného ruchu prostredníctvom cezhraničných 

projektov, prírodný charakter regiónu, aktivizáciu podnikateľského prostredia cestovného 

ruchu. Dôležité je využiť  aj potenciál značky Regionálny produkt Záhorie, ktorý predstavuje 

množstvo produktov lokálneho charakteru.  

Akčný plán stratégie CLLD počíta s vytvorením cca 3 pracovných miest v rámci 

cestovného ruchu v rámci týchto opatrení: 

 Opatrenie 1.3 IROP Špecifický cieľ 5.1.2/A Zlepšenie vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

- aktivita  č. 1 – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,                           

- aktivita  č. 2 - sociálne služby, komunitné služby,                      

- aktivita  č. 3 - infraštruktúra vzdelávania                                       
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 Opatrenie č.2.2 IROP Špecifický cieľ 5.1.2/B Zlepšenie vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

- aktivita č.1 dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel - rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo 

zamestnania alebo k verejným službám, vrátane investícii do doplnkovej 

cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle 

a pod. 

Pri implementácii stratégie CLLD vytvoríme deväť pracovných miest. Pracovné miesto 

sa vytvára ako pracovné miesto na celý úväzok t.j. minimálne 40 hodinový pracovný týždeň 

alebo ako čiastočný úvázok resp. sezónne zamestnanie, pričom sa za čiastočný úväzok berie 

minimálne 20 hodinový týždenný úväzok. 

 

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

 Jednou z najdôležitejších politík Európskej únie je podpora rozvoja regiónov a 

vidieka,  ktorá zohľadňuje špecifiká kontinentu v tejto oblasti ako aj celosvetové trendy, 

ktorého ovplyvňujú, napr. vyľudňovanie, oslabovanie jeho ekonomickej základne, rozpad 

kultúrnych a sociálnych hodnôt. 

 Naši obyvatelia si uvedomujú, čo pre nich vidiek, jeho tradície a kultúra znamená a 

vedome sa rozhodujú ho chrániť. Prínosom stratégie CLLD k naplneniu cieľov PRV bude 

najmä v oblastiach:  

 konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, 

 v aspektoch environmentálnej účinnosti pri prvkoch zelenej infraštruktúry. 

Väčšia pozornosť musíme v poľnohospodárskom odvetví zamerať na prezieravé 

investície do ľudí, know-how a kapitálu čo v stratégii budeme realizovať prostredníctvom 

týchto opatrení: 

 Opatrenie č. 3.1 – PRV Podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych 

podnikov 

 Opatrenie č. 3.2. – PRV Podopatrenie 4.2 Podpora na investície do spracovania / 

uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. 
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Sústrediť sa musíme na nové spôsoby poskytovania všeobecne prospešných služieb v 

oblasti životného prostredia. Aspekty environmentálnej účinnosti uskutočníme v rámci 

opatrenia: 

 Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

diverzifikácie najmä začleňovanie zraniteľných skupín obyvateľstva (marginalizované 

rómske komunity, dlhodobo nezamestnaní, telesne a zdravotne postihnutí a pod.). 

  

7.3  Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

 Integrovaný regionálny operačný program predstavuje programový dokument SR pre 

programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality 

života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený 

a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a 

obcí. 

 OZ Podhoran bude efektívne fungovať a prispievať tak k rozvoju svojich 

spoločenstiev. Trvalo udržateľný rozvoj regiónu Podhoran je nevyhnutne prepojený s 

riešením zamestnanosti na vidieku. Zvýšenie zamestnanosti bude prebiehať v rámci týchto 

opatrení: 

 Opatrenie 1.3 IROP Špecifický cieľ 5.1.2/A Zlepšenie vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

- aktivita  č. 1 – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,                           

- aktivita  č. 2 - sociálne služby, komunitné služby,                      

- aktivita  č. 3 - infraštruktúra vzdelávania. 

 Opatrenie č.2.2 IROP Špecifický cieľ 5.1.2/B Zlepšenie vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

- aktivita č.1 dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel - rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a 

zo zamestnania alebo k verejným službám, vrátane investícii do doplnkovej 

cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle a pod. 
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Predmetom podpory je región Podhoran, ktorý trpí na neustály odliv ľudského kapitálu 

do miest Bratislava, Malacky, Senica a Trnava. Z toho dôvodu je prínosom stratégie 

motivácia, stimulácia a aktivizácia miestnych podnikateľov. Vývoj zamestnanosti na vidieku 

má značný rastový potenciál. V oblasti zamestnanosti a sociálnej súdržnosti sú problémovými 

oblasťami najmä celková miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zamestnávanie 

starších pracovníkov a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. 

 Región Podhoran má výrazný potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. 

Nezameniteľnú úlohu pri rozvoji regiónu zohrávajú podnikateľské subjekty, ktoré sú spojené 

s poľnohospodárstvom a hospodárením na pôde. Predpokladom pre udržanie zamestnanosti 

na vidieku je najmä nevyhnutná diverzifikácia ekonomických aktivít, rozvoj služieb a 

posilnenie investícií do miestnej infraštruktúry. Prínosom na miestnej úrovni je rozvoj 

podnikania a sociálna inovácia ako rozvoj a uskutočňovanie nových nápadov (produkty, 

služby, modely) 

 

7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať  

 Stratégia CLLD pre OZ Podhoran súvisí s ostatnými stratégiami, ktoré sa v území 

realizujú, resp. plánujú realizovať je to vlastne iniciatíva zdola. Jedná sa predovšetkým o 

strategické dokumenty:  

 Na nadnárodnej úrovni sa jedná o nasledujúce dokumenty:  

- Stratégia Európa 2020  

Európa 2020 predstavuje stratégiu, ktorá má zabezpečiť hospodársky rast členských 

štátov EÚ. Stratégia CLLD bude nadväzovať najmä na prioritu inkluzívneho rastu: 

podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu 

a územnú súdržnosť.  

- Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020  

Partnerská dohoda je základným strategickým dokumentom o využívaní Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov za účelom dosiahnutia cieľov stanovených v 

Stratégii 2020. Hlavným cieľom Partnerskej dohody SR je zvyšovanie kvality života 

obyvateľov SR prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest, inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu, čo sa zhoduje s prioritami Stratégie CLLD 

Podhoran.  
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 Národnú úroveň predstavujú tieto dokumenty:  

- Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2014 – 2020  

Národná stratégia patrí medzi základné strategické a koncepčné dokumenty a jej 

cieľom je komplexne určiť strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja v 

SR na úrovni regiónov NUTS 3.  

- Operačné programy pre programové obdobie 2014 – 2020  

Stratégia CLLD Podhoran priamo vychádza z Programu rozvoja vidieka 2014 -2020 

a Integrovaného regionálneho operačného programu  2014 – 2020. Prínos k naplneniu 

cieľov týchto programov sú popísané v kapitole 7.2 a 7.3. 

 Na regionálnej úrovni vychádza Stratégia CLLD z nasledujúcich dokumentov:  

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 

kraja na roky 2014 – 2020  

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 

na roky 2014 – 2020  

- Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj (2013)  

- Územný plán regiónu – Trnavský samosprávny kraj 

 Na lokálnej sa jedná o dokumenty:  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Jablonové, Pernek, Kuchyňa, 

Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, 

Prievaly, Cerová, Jablonica, Hlboké, Osuské, Prietrž a Hradište pod Vrátnom 

 

7.4.2 Synergie a komplementarity 

 V Stratégii CLLD pre MAS Podhoran sa prejavuje predovšetkým spolupôsobenie 

viacerých síl v regióne od účastníkov verejnej správy cez podnikateľskú sféru až po 

neziskový sektor. Rozložením síl do rôznych oblastí vzniká súčinnosť a spolupôsobenie 

k vytváraniu dobrých podmienok pre život v regióne. Synergia týchto faktorov vytvára 

naplnenie prioritných cieľov, a vízie, ktorá je stanovená. OZ Podhoran aj v minulom období 

pracovalo  systémom spojenia viacerých faktorov a aktérov, čím vznikal synergický efekt. Tu 

môžeme uviesť ako príklad rôzne projekty spolupráce na úrovni medzi miestnymi akčnými 

skupinami na Slovensku (MAS Kopaničiarsky región a MAS Vodný raj, MAS Zlatá cesta), 

s ktorými boli naplnené ciele ako je vytvorenie regionálnej značky produktov, vybudovanie 

náučných chodníkov, rozvoj zručností, príklady dobrej praxe, spolupráca so zahraničím 
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v Českej republike je to MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, účasť na projekte V4. 

V budúcnosti máme podpísanú zmluvu s MAS z Fínska, s ktorou plánujeme spoločné 

aktivity. Obdobne sme pracovali aj na lokálnej úrovni a spájali rôzne skupiny ľudí 

k spoločnému cieľu. 

Strategický cieľ je  upriamený na vytvorenie vhodných podmienok pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti regiónu Podhoran, kvality života 

obyvateľov, efektívne využívanie miestnych zdrojov a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, 

keďže celý región je vidiecky a nenachádza sa v ňom ani jedno mesto. Vznik pozitívnych 

komplematarít a synergií v rámci jednotlivých aktivít podporovaných z PRV a IROP bude 

zabezpečovaný rôznymi mechanizmami akými sú napr. spolupráca jednotlivých aktérov na 

rozvoji regiónu. Prepojenie realizácie projektov CLLD významných z hľadiska charakteru so 

službami zamestnanosti, s využitím ďalších možností, ktoré poskytujú ako Operačné 

programy Ľudské zdroje, Kvalita životného prostredia a iné. Stratégia CLLD spočíva 

v kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií regiónu a miestneho 

charakteru s intervenciami národného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality života 

a regionálnej konkurencieschopnosti s dopadom na vyvážený územný rozvoj.  Aby si regióny 

udržali alebo posilnili svoje postavenie a zároveň zabezpečili rast v európskom 

konkurenčnom prostredí musia byť splnené navzájom sa doplňujúce podmienky: 

nevyhnutnosť primerane vybudovanej technickej infraštruktúry a primeranej kvality ľudského 

kapitálu. Všetky tieto oblasti podpory napomôžu k riešeniu regionálnych rozdielov. Opatrenie 

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  pôsobí komplementárne k iným 

operačným programom. (napr. OP Kvalita ŽP v oblastí investícií do vodného hospodárstva, 

IROP – ak sa daný projekt  bude realizovať prostredníctvom regionálnej stratégie v rámci 

IROP nebude oprávnený v rámci PRV, to isté aj v oblasti verejnej osobnej dopravy, vo 

vzťahu k investíciám ako sú výstavba a rekonštrukcia parkovísk, autobusových zastávok, 

cestnej infraštruktúry, revitalizácie nevyužívaných plôch a objektov, v oblasti investícií do 

cyklistickej infraštruktúry, OP ľudské zdroje s cieľom zlepšenia životných podmienok 

a kvality bývania obyvateľov  budú v rámci tohto programu  os 5 špecifický cieľ 5.1.1 

aktivity „zavedenie inžinierskych sietí, prístup k pitnej a úžitkovej vode, výstavba 

prístupových ciest a odvoz komunálneho odpadu“  doplnkového charakteru v záujme 

dodržania komplexného prístupu. V rámci PRV sú podobné investície v rámci infraštruktúry.  

Demarkačná línia bude zabezpečená na úrovni projektu. 



Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran 

2014 - 2020 

 

175 
 

 Princíp komplementarity stratégie je zabezpečený  podobne aj v ďalších projektoch 

ako je životné prostredie, zachovanie si kultúrneho a historického dedičstva a zvýšenie 

komfortnosti žitia v regióne. 

 

7.5 Popis multiplikačných efektov 

Stratégia vytvorí niekoľko multiplikačných efektov, ktoré prinesú pre prepojenie 

inštitúcií so subjektami hospodárskej a spoločenskej praxe. Najdôležitejším aspektom 

projektov bude dobudovanie infraštruktúry a podpora lepšieho života vo vidieckom prostredí. 

Stratégia zahŕňa oblasť regionálneho rozvoja, základné služby a obnovu dedín vo vidieckych 

oblastiach, miestny rozvoj vedený komunitou, podporu investícií do poľnohospodárskych 

podnikov, podporu investícií do spracovania, uvádzania na trh a vývoja poľnohospodárskych 

výrobkov, ako aj zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, 

toto všetko je v súlade s ochranou životného prostredia. 

Šírenie výsledkov a výstupov implementácie stratégie CLLD a projektov má priame 

vplyvy na rozvoj socio – ekonomických činností územia OZ Podhoran ako sú: 

 udržateľnosť osídlenia regiónu – demografický vývoj, prírastok obyvateľstva 

 dostupnosť do zamestnania 

 rekonštrukcia  a ochrana historických a kultúrnych pamiatok, zvýšenie ich dostupnosti 

 budovanie parkových a oddychových zón v obciach 

 využitie opustených budov na kultúrne a komunitné centrá, prípadne na ubytovanie 

pre turistov 

Ďalej sú to nepriame vplyvy: 

 dobrá spolupráca obecných zastupiteľstiev s aktérmi lokálneho života 

 zlepšovanie stavu životného prostredia, dobudovanie kanalizácií a ČOV 

 zvýšiť záujem o veci verejné, vzťah obyvateľstva k poriadku, čistote a bezpečnosti 

v svojom prostredí 

Hodnotenie multiplikačných efektov sa bude radiť medzi dôležité body 

implementácie. Výstupy projektu sa budú porovnávať s východiskovým stavom, ich pridanú 

hodnotu ako aj počet vykonaných aktivít. Toto bude zaznamenané v hodnotiacej správe spolu 

s fotodokumentáciou. Hodnotiaci proces sa bude vykonávať v priebehu implementácie 

projektov ako aj po ich ukončení a využívaní. 


