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Abstrakt  

 

 

Občianske združenie MAS Podunajsko, o.z. má charakter verejno – súkromného 

partnerstva, ktoré vzniklo ako výsledok dlhoročnej snahy, spolupráce a aktívnej rozvojovej 

činnosti obcí a iniciatívnych aktérov z územia s cieľom dosiahnutia regionálneho rozvoja 

a trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho priestoru.  

Územie verejno – súkromného partnerstva MAS Podunajsko, o.z. sa nachádza 

v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Rozprestiera sa na území dvoch krajov – Trnavský 

samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj. Nitriansky kraj je zastúpený jednou obcou, 

pričom ostatné sa nachádzajú v Trnavskom kraji. 

Občianske združenie MAS Podunajsko, o.z. vzniklo registráciou v zmysle zákona SR  

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 18.07. v roku 2008. 

Verejno – súkromné partnerstvo MAS Podunajsko, o. z. vzniklo na základe iniciatívy 

starostov niekoľkých obcí v roku 2008, ktorí si začali uvedomovať, že je potrebné urobiť 

ďalší krok pre rozvoj územia a spojiť sa pre dosiahnutie spoločných cieľov.  

Svoje zastúpenie v rámci fungovania občianskeho združenia si nájdu predstavitelia 

verejného sektora, ako aj predstavitelia sektora súkromného sektor, pričom nadpolovičné 

zastúpenie má práve súkromná sféra. Partnerstvo sa zameriava na nové formy zlepšovania 

kvality života v regióne, posilnenie ekonomického prostredia, zhodnocovanie prírodného 

a kultúrneho dedičstva v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu, športových a rekreačných 

aktivít. 

Predmetom stratégie CLLD je podrobný popis územia občianskeho združenia 

poukazujúc na jeho špecifické charakteristiky a zvláštnosti. Stratégia sa snaží upozorniť na 

jeho nevyužitý potenciál a zároveň prezentuje spôsoby a možnosti jeho efektívneho využitia. 

Stratégia CLLD opisuje podrobný proces implementácie jej hlavných cieľov, priorít v zmysle 

vízie občianskeho združenia a prostredníctvom nástrojov, ktorými sú opatrenia PRV SR 

2014-2020 a aktivity IROP 2014-2020. 
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1 Základné informácie o MAS 

1.1 Identifikačné údaje MAS  

Tabuľka 1 Identifikačné údaje MAS 

 

 

 

Údaje o 

MAS 

Názov MAS MAS Podunajsko, o.z. 

Dátum registrácie 

v zmysle zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení 

neskorších predpisov 

Registrovaný v zmysle zákona SR  č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov dňa 18.07.2008. 

Sídlo  Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál 

IČO 42 156 394 

DIČ (ak relevantné) 2022720810 

 

Údaje o 

banke 

Názov banky OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu 0011420924/5200 

IBAN SK49 5200 0000 0000 1142 0924 

SWIFT OTPVSKBX 

 

 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Tomáš Horváth – predseda 

Ing. František Miklós - podpredseda 

E-mail  horvath@alistal.sk   

starosta@obecsap.eu  

Telefón 0918 503 991 

0915 055 630 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko Mgr. Hedvig Both 

E-mail  both.hedi@gmail.com  

Telefón 0908 233 646 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

mailto:horvath@alistal.sk
mailto:starosta@obecsap.eu
mailto:both.hedi@gmail.com
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1.2 Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD 

vzťahuje 

Územie verejno – súkromného partnerstva MAS Podunajsko, o.z. sa nachádza 

v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Rozprestiera sa na území dvoch krajov – Trnavský 

samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj. Nitriansky kraj je zastúpený jednou obcou, 

pričom ostatné sa nachádzajú v Trnavskom kraji. Trnavsky samosprávny kraj patrí 

k najmenším krajom na Slovensku z hľadiska rozlohy, ako aj z hľadiska počtu obyvateľov. 

Hustota obyvateľov sa zaraďuje na druhé miesto medzi krajmi Slovenska. Na základe 

charakteristík OECD môžeme územie partnerstva považovať za vidiecky región. 

Trnavský samosprávny kraj tvoria tri hlavné svojrázne regióny: 

 Dolnopovažský región, Záhorie a Podunajsko. 

Podunajský región 

Podunajský región reprezentuje okres Dunajská Streda. Tento okres tvorí dokopy 67 

obcí so 116 344 obyvateľmi. Občianske združenie MAS Podunajsko, o.z. pozostáva z 13 obcí, 

z ktorých sa z hľadiska administratívneho členenia 12 nachádza v okrese Dunajská Streda, 

teda je súčasťou Podunajského regiónu. Jedna obec z členskej základne združenia patrí do 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, okresu Komárno.  

Splnenie minimálnych podmienok pre implementáciu Stratégie miestneho rozvoja CLLD: 

 Populácia cieľovej oblasti predstavuje 20 834 obyvateľov (údaj zistený zo 

Štatistického úradu SR, k 31.12 2014 – rok predchádzajúci roku vyhlásenia výzvy), 

 Občianske združenie MAS Podunajsko, o.z. pozostáva z 13 obcí, 

 Celková hustota obyvateľstva celého územia MAS predstavuje 88,16 obyvateľov/ 

km2 (údaj zistený zo Štatistického úradu SR, k 31.12 2014 – rok predchádzajúci roku 

vyhlásenia výzvy), 

 Ide o súvislé, katastrálne vzájomne prepojené územie, viď. Príloha č. 4: Mapa územia. 

2 Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

2.1.1 Vznik a história partnerstva 

Vznik občianskeho združenia MAS Podunajsko, o.z. je výsledkom dlhoročnej 

spolupráce obcí a iniciatívnych aktérov z územia s cieľom dosiahnutia regionálneho rozvoja 

a trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho priestoru. Verejno – súkromné partnerstvo MAS 
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Podunajsko, o. z. vzniklo na základe iniciatívy starostov niekoľkých obcí v roku 2008, ktorí si 

začali uvedomovať, že je potrebné urobiť ďalší krok pre rozvoj územia a spojiť sa pre 

dosiahnutie spoločných cieľov. Vznik partnerstva predstavoval postupný proces, ktorý vieme 

rozdeliť na tri etapy: 

 v roku 2008 sa spojili nasledovné obce:  Baloň, Kľúčovec, Okoč, Pataš a Sap,  ktoré 

môžeme považovať za hlavných iniciátorov vzniku  občianskeho združenia. Pre 

dosiahnutie súvislého a ohraničeného územia získalo partnerstvo ďalšie obce. Neskôr, 

v tom istom roku sa k nim pridali obce Boheľov, Čiližská Radvaň,  Medveďov, Ňárad, 

Padáň a Veľký Meder, 

 v priebehu roka 2015 sa členmi občianskeho združenia stali obce Dolný Štál 

a Brestovec, ktoré dotvorili celkovú členskú základňu partnerstva predstavujúcu 

verejný sektor, 

 zástupcovia súkromného sektora vstupovali do občianskeho združenia postupne počas 

celého obdobia jeho postupného formovania sa. 

Cieľom občianskeho združenie MAS Podunajsko, o.z. je realizácia a implementácia 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorá sa zakladá na prístupe zdola nahor 

a všestranná podpora trvale udržateľného rozvoja územia. 

Občianske združenie má charakter verejno – súkromného partnerstva, čo znamená, že 

je v ňom zastúpený verejný, ako aj súkromný sektor, pričom nadpolovičné zastúpenie má 

práve súkromná sféra. Partnerstvo sa zameriava na nové formy zlepšovania kvality života 

v regióne, posilnenie ekonomického prostredia, zhodnocovanie prírodného a kultúrneho 

dedičstva v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu, športových a rekreačných aktivít. 

Poslaním partnerstva je vytváranie podmienok pre intenzívnejšiu a komplexnejšiu 

spoluprácu  v procese obnovy a rozvoja regiónu, spolupráca v rámci propagácie územia 

a účasť regiónu na projektoch národnej a nadnárodnej spolupráce. 

Občianske združenie MAS Podunajsko, o.z. vzniklo registráciou v zmysle zákona SR  

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 18.07. v roku 2008. 

Od tohto obdobia sa uskutočnilo množstvo stretnutí členov združenia, ako aj stretnutí 

s verejnosťou. Hlavní predstavitelia združenia udržiavali intenzívny a pestrý život partnerstva, 

čoho dôkazom sú aj prezenčné listiny a zápisnice zo zasadnutí členov valného zhromaždenia. 

Jedným z dôležitých stretnutí v uplynulom období bolo Zasadnutie valného 

zhromaždenia občianskeho združenia, kde sa prediskutoval hlavný bod zhromaždenia: 

Schválenie strategického dokumentu – Stratégia miestneho rozvoja CLLD – MAS 
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Podunajsko, o.z. Na tomto zasadnutí boli prítomní všetci členovia valného zhromaždenia 

združenia, subjekty verejného sektora zastúpené starostami, starostkami a primátorom 

a subjekty súkromného sektora zastúpené fyzickými osoba a predsedami občianskych 

združení. Podrobná prezentácia analytického, strategického a finančného rámca stratégie 

poskytovala priestor na diskusiu a dokonalé oboznámenie sa s dokumentom pre všetkých 

členov. Záverom tohto zasadnutia bolo schválenie stratégie miestneho rozvoja CLLD pre 

MAS Podunajsko, o.z. 

2.1.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

Významným krokom k zabezpečeniu integrovaného rozvoja územia bolo práve 

vypracovanie spoločného strategického dokumentu, ktorý odzrkadľuje potreby riešeného 

územia, definuje spoločné, ako aj parciálne ciele a spôsoby ich dosiahnutia. 

Samotný proces tvorby stratégie môžeme zhrnúť do niekoľkých na seba nadväzujúcich 

krokov, ktoré spoločne tvoria metodiku spracovania Stratégie miestneho rozvoja CLLD. 

Metodika spracovanie Stratégie miestneho rozvoja CLLD: 

1. Analýzy 

Podklady pre analýzy tvorili údaje zozbierané rôznymi spôsobmi od širokej verejnosti 

pôsobiacej v riešenom území. 

a) priame prieskumy v teréne – verejné stretnutia a diskusie s verejnosťou, 

b) prieskumy prostredníctvom dopytovania - rozposielanie dotazníkov 

a rozdávanie a následné zbieranie dotazníkov osobnou formou, 

c) informovanie verejnosti inými spôsobmi: miestne rozhlasy, letáky, plagáty, 

internetová stránka, 

d) diskusie členov občianskeho združenia, 

e) vyhodnocovanie zozbieraných údajov a ich transformácia do výsledkov, 

f) syntéza parciálnych analýz – SWOT analýza 

g) analýza potrieb. 

 

2. Tvorba Stratégie miestneho rozvoja CLLD 

Samotná tvorba stratégie miestneho rozvoja CLLD pre občianske združenie MAS 

Podunajsko, o.z. spočívala vo vypracovávaní jednotlivých tematických oblastí 

stratégie, ktoré môžeme rozdeliť do troch hlavných častí:  
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a) analytická časť pozostávajúca z analýz zdrojov územia, interpretácie 

výsledkov SWOT analýzy a analýzy potrieb riešeného územia, 

b) strategická časť pozostávajúca z definície vízie, strategického cieľa, 

špecifických cieľov, strategických priorít, opatrení PRV a aktivít IROP, 

c) implementačný rámec pozostávajúci z opisu implementačného procesu, 

procesu riadenia realizácie stratégie, organizačného, kapacitného odborného 

zabezpečenia realizácie stratégie, 

d) finančný rámec obsahujúci finančný plán stratégie. 

 

3. Operatívne plánovanie  

Operatívne plánovanie predstavuje tvorbu realizačnej a finančnej časti stratégie. Je 

veľmi dôležité, aby sa ciele, priority a vízie partnerstva premietli do konkrétnych akcií 

a určil sa aj finančný rámec realizácie týchto akcií. Konkrétne akcie sú definované 

prostredníctvom opatrení PRV SR 2014 – 2020 a aktivít IROP SR 2014 – 2020.  

 

Pri vypracovaní stratégie miestneho rozvoja sa vychádzalo z rôznych interných 

a externých zdrojov a dokumentov. Snahou bolo v čo najväčšej miere zapojiť občanov, 

podnikateľov, spolky, samosprávy a združenia do celého procesu tvorby stratégie. 

Potreby a postrehy občanov, ich názory o tom, čo by chceli zmeniť, čo je pre nich 

dôležité, čo ich konkrétne trápi, aký problém by chceli v rámci územia riešiť boli základnými 

otázkami, ktoré bolo potrebné zodpovedať, aby sa získali relevantné informácie o reálny 

potrebách a nedostatkoch územia. Tieto informácie sa získavali prostredníctvom verejných 

stretnutí a diskusií s verejnosťou, takto boli poskytnuté informácie o tvorbe verejno – 

súkromného partnerstva.  Informácie sa od verejnosti získavali aj prostredníctvom krátkych 

dotazníkových prieskumov ktoré boli distribuované vo všetkých zainteresovaných obciach. 

Dotazníkmi mali obyvatelia jednotlivých obcí možnosť vyjadriť svoje názory a podeliť sa 

o svoje nápady. 

Získané údaje bolo potrebné dôkladne vyhodnotiť a transformovať do údajov 

s výpovednou hodnotou pre potreby tvorby stratégie. Transformácia údajov sa realizovala 

práve na  neformálnych stretnutiach so starostami, kde sa prehodnocovali výsledky 

prieskumov a nastavovali sa ciele, priority a vízia. 
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Spolupráca s podnikateľmi, združeniami, klubmi, zväzmi a inými neziskovými 

subjektmi bola realizovaná formou verejných stretnutí, konzultácií so starostami na 

kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach. 

3 Analytický rámec  

3.1 Analýza zdrojov územia 

3.1.1 Poloha a vymedzenie územia 

Verejno-súkromné partnerstvo MAS Podunajsko, o.z. sa nachádza na juhozápade 

Slovenska pri Maďarských hraniciach. Z hľadiska územnosprávneho členenia sa väčšia časť 

územia nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, a obec Brestovec sa nachádza 

v okrese Komárno, ktorý zasahuje do Nitrianskeho kraja. Z južnej strany je územie 

ohraničené riekou Dunaj a obcou Číčov, zo západnej strany susedným mestom Gabčíkovo, a 

obcou Vrakúň, zo severnej strany obcami Mad, Dolný Bar, Topoľníky a z východnej strany 

mestom Kolárovo a obcami Sokolec, Holiare. 

Obrázok 1 Mapa územia MAS Podunajsko 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Územie je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je súčasťou podsústavy 

Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, 

oblasti Podunajská nížina. Na základe typologického členenia reliéfu ide o reliéf rovín a nív. 

Na základe exogénnych procesov celé územie je akumulačným reliéfom. Na území sa 

nachádzajú nasledovné  typy akumulačného reliéfu:  

 fluviálny reliéf - fluviálna rovina - reliéf s nepatrným uplatnením litológie, 

 fluviálno-mokraďový reliéf - fluviálna mokraď a slatinná rovina - reliéf 

s nepatrným uplatnením litológie, 

 eolicko-fluviálny reliéf – eolicko-fluviálna zvlnená mokraď. 

Typ geologického substrátu a typ reliéfu predstavujú prvotný diferenciačný prvok 

z hľadiska ostatných prírodných zložiek krajiny, ale aj z hľadiska možného využitia 

človekom. Súčasná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil, 

čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky krajiny. Typ súčasnej 

krajiny je poľnohospodársky, so sústredenými vidieckymi sídlami. Ide o nížinnú rovinnú 

oráčinovú krajinu. 

Celé územie spadá do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a je súčasťou 

obrovskej zásobárne podzemných vôd a jednou z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí 

Slovenska. Na chránenom území sa vyskytujú rôzne druhy biotopov, najmä rozmanité druhy 

vtáctva a rastlinstva, ktoré sú zákonom chránené. Poľnohospodársky využívane územie 

udávajú regiónu farbu ktorú tvoria teplomilné plodiny, ako kukurica, pšenica, slnečnica, repka 

a rôzne druhy ovocia  a zeleniny. Spomedzi priemyslu je najviac zastúpený hlavne 

potravinársky priemysel. Obyvatelia Podunajského regiónu len nedávno začali hľadať 

možnosti rozvoja cestovného ruchu, ktoré možno využiť pri rieke Dunaj, krásnou prírodou 

chráneného územia žitného ostrova, termálnym kúpaliskom, či cyklotrasou ktorá tiahne popri 

rieke. Na rozvoj cestovného ruchu je potrebný rozvoj miestnej infraštruktúry so zabezpečením 

ochrany územia tak, aby v konečnom dôsledku predstavoval zvýšenie kvality života 

miestnych obyvateľov. 

 

Komparatívne výhody územia 

Stratégia CLLD je zameraná na rozvoj takých oblastí, ktoré určujú prírodné, 

poľnohospodárske a ľudské danosti daného územia MAS Podunajsko, o.z. Veľmi dobrá 
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poloha dáva územiu mnoho výhod pre jeho ďalší rozvoj a rast. Z hľadiska polohy územia 

medzi komparatívne výhody patrí predovšetkým blízkosť hraníc s Maďarskom, ktoré možno 

využiť na cezhraničné spolupráce s inými regiónmi. Tento fakt prispieva k ekonomickému, 

kultúrnemu, historickému rozvoju. Ďalšou výhodou z hľadiska polohy je dostupná 

vzdialenosť do okresných miesta Dunajská Streda a Komárno.  

Žitný ostrov, na ktorom sa územie nachádza, disponuje taktiež svojimi výhodami, a to 

cestovným ruchom. Výrazným spôsobom prispieva k rozvoju cestovného ruchu  Termálne 

kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi , ktoré je navštevované aj zahraničnými turistami.  

Územie je bohaté na úrodné pôdy, ktoré regiónu poskytujú možnosť intenzívneho 

rozvoja poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo je hlavným a pre mnohých obyvateľov 

predstavuje poľnohospodárstvo zdrojom  ich príjmov.  

Komparatívne výhody územia možno rozdeliť do nasledovných hlavných bodov: 

 Výhodná geografická poloha, 

 Výskyt chránené oblastí,  

 Vysoký prírodný potenciál, veľmi dobré klimatické podmienky a vysoká bonita pôdy, 

 Poľnohospodársky využívane územie, dobré podmienky na rybárstvo, 

 Zachované kultúrne hodnoty a pamiatky, 

 Územie vhodné na rozvoj cestovného ruchu, 

Cezhraničná spolupráca na realizáciu medzinárodných projektov. 

3.1.2 Prírodné zdroje územia 

Územie občianskeho združenia MAS Podunajsko, o.z. patrí medzi najteplejšie 

a najsuchšie územia Slovenska. Z hľadiska klimatických podmienok môžeme hovoriť 

o suchej až mierne suchej oblasti teplej a prevažne teplej nížinnej klímy s miernou inverziou 

teplôt. Ide o pomerne veterné územie, kde sa najviac veterných dní vyskytuje v jarnom 

a zimnom období. Veterné podmienky súvisia s orografickými podmienkami, ktoré sú 

príčinou veľkej veternosti. 

 

Klimatické ukazovatele 

 priemerný ročný úhrn zrážok 550 – 600 mm 

 priemerná ročná teplota vzduchu 9,9° 

 priemerný počet dní so snehovou  
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pokrývkou za rok 35 

 priemerný počet letných dní 69 

 priemerný počet zimných dní 100 

 priemerná rýchlosť vetra 2,8 m/s - 3,1 m/s 

 

 

Pôdny fond 

V rámci riešeného územia prevládajú piesočnato – hlinité, hlinité pôdne druhy, ktoré 

sú bez skeletu alebo skeletnaté. Bonita poľnohospodárskych pôd je veľmi vysoká, keďže ide 

o územie intenzívne realizujúce sa v oblasti poľnohospodárstva. V riešenom území sa 

nachádzajú vysoko produkčné pôdy. Pôdy sú tvorené hlavne poľnohospodársky využívanými 

pôdami. V riešenom území sa vyskytujú významné zásoby štrkopieskov nadregionálneho 

významu na báze riečnych náplavov Dunaja.  

Hlavné pôdne typy: 

 nivné pôdy glejové, nivné pôdy karbonátové, sprievodné gleje, 

 černozeme slabo glejové, prevažne karbonátové, sprievodné čiernice a čiernice 

glejové, 

 čiernice kultizemné karbonátové 

Pôdy sa vyvinuli na substráte starých karbonátových fluviálnych a aluviálnych 

sedimentov. Potenciálna degradácia pôd súvisí s vysokou hladinou podzemnej vody v oblasti 

a vysokou mierou glejových procesov, čo sa prejavuje takisto aj ako limitujúci faktor pôdnej 

úrodnosti. Vodná erózia je vzhľadom na rovinatý terén veľmi malá, negatívny vplyv však má 

veterná erózia. 

Humusový horizont poľnohospodárskych pôd predstavuje veľmi hlbokú hrúbku aj nad 

30 cm. Podľa indexu produktivity sa väčšia časť poľnohospodárskej pôdy pohybuje od 80 do 

100 m.j. produkčného potenciálu. V riešenom území sa vyskytujú významné zásoby 

štrkopieskov nadregionálneho významu na báze riečnych náplavov Dunaja. 

Z hľadiska štrukturálneho členenia pôdneho fondu je zrejmé, že najväčší podiel 

z celkovej výmery diskutovaného regiónu tvorí poľnohospodárska pôda. Vo významnej miere 

je v rámci poľnohospodárskej pôdy zastúpená orná pôda, v menšej miere trvalé trávne 

porasty, záhrady, ovocné sady a vinice. Zo skupiny nepoľnohospodárskych pôd majú svoje 
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zastúpenie vodné plochy a lesná pôda. Tento región sa vyznačuje najmenšou mierou 

zalesnenia, čo je následkom neodborného a nesprávneho odlesňovania a odvodňovania 

v predchádzajúcich obdobiach. 

Tabuľka 2 Pôdny fond - poľnohospodárska pôda 

 

Celková 

výmera 

územia 

obce 

Poľnohosp. 

Pôda spolu 

Orná 

pôda 
Chmelnice Vinice Záhrady 

Ovocné 

sady 

Trvalé 

trávnaté 

porasty 

 
Baloň 16073223 13276190 12433799 0 25831 288045 32365 496150 

Boheľov 8292428 5395330 5145550 0 0 103057 20909 125814 

Brestovec 7491193 6963436 6793855 0 14964 154617 0 0 

Čiližská Radvaň 21411683 17378005 16154520 0 4281 286785 17147 915272 

Dolný Štál 29996990 23715255 23135786 0 492 399980 57676 121321 

Kľučovec 12708145 5552746 4809902 0 0 87036 0 655808 

Medveďov 10388839 4545698 3917612 0 54627 181507 0 391952 

Ňárad 10446988 8188332 7481509 0 0 312828 28174 365821 

Okoč 63426773 54115667 49761521 0 558667 1114455 812800 1868214 

Padáň 9384354 14049530 12531083 0 0 274253 36034 1208160 

Pataš 9384354 7561948 7227638 0 0 267032 0 67278 

Sap 12432125 2633269 2129073 0 0 185437 0 318759 

Veľký Meder 55547780 46122195 43251121 0 133835 1119016 176271 1441952 

Spolu 266984875 209497601 194772969 0 792697 4774048 1181376 7976501 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

 

Tabuľka 3 Pôdny fond - nepoľnohospodárska pôda 

  

Nepoľnohosp. 

pôda Lesný pozemok Vodná plocha 

Zastavané plochy a 

nádvoria 

Ostatná 

plocha 

 Baloň 2797033 115767 1666369 729620 285277 

Boheľov 2897098 375490 1700718 579280 241610 

Brestovec 527757 37806 51183 326251 112517 

Čiližská Radváň 4033678 507544 2096573 1188286 241275 

Dolný Štál 6281735 1820193 1564813 2002993 893736 

Kľučovec 7155399 3032152 2798336 895956 428955 

Medveďov 5843141 1995829 2842990 860322 144000 

Ňárad 2258656 17390 1314692 731200 195374 

Okoč 9311106 1750842 2528577 3501769 1529918 
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Padáň 2926294 305093 1207216 1040789 373196 

Pataš 1822406 452032 409688 767926 192760 

Sap 9798856 4229123 3642175 737481 1190077 

Veľký Meder 9425585 2059411 1802073 4202098 1362003 

Spolu 65078744 16698672 23625403 17563971 7190698 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

 

Obrázok 2 Využitie pôdneho fondu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

  

Rastlinstvo a živočíšstvo 

V dôsledku silného antropického tlaku na ekosystémy sa tu nezachovali žiadne 

pôvodné biotopy. Podstatne väčšiu plochu zaberajú človekom silne pozmenené a činnosťou 

človeka podmienené rastlinné spoločenstvá – hlavne vegetácia poľnohospodárskych 

monokultúr, ktoré zaberajú 90% riešeného územia. Líniová drevinová vegetácia sa vyskytuje 

ako sprievodná zeleň stromoradí a alejí pozdĺž poľných ciest, medzí a kanálov, prípadne ako 

brehová vegetácia. Na miestach terénnych depresií, ktoré nie sú využívané ako orná pôda, sa 

zachovala vlhkomilná vegetácia slatinísk a močiarov. Ide o porasty trstiny a pálok, ktoré sa 
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nachádzajú pri Hanskom kanáli (bývalé ryžové polia), na ľavom brehu kanála Báč, ako aj na 

území okolitých obcí. 

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za daných klimatických, 

pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste, keby vplyv ľudskej činnosti 

ihneď prestal pôsobiť. Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je dôležité najmä z 

hľadiska rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie s cieľom jej 

priblíženia sa či úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa tak zabezpečila 

ekologická stabilita územia. 

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na väčšine riešeného územia predstavujú: 

 vŕbovo-topoľové lužné lesy, 

 jaseňovo-brestovo-dubové,  

 jelšové lužné lesy, 

Vplyvom intenzívneho hospodárenia pôvodná vegetačná pokrývka bola vo väčšej časti 

odstránená, zachovali sa zvyšky lesov a lesíkov, ktoré umožňujú vytvoriť obraz o ich 

prirodzenom alebo jemu blízkom zložení - ochrana týchto lesov je veľmi dôležitá, lebo 

spôsobujú ako ekostabilizačný faktor), na miestach prirodzených kultúr sa nachádzajú 

najúrodnejšie poľnohospodárske pôdy Slovenska.  

Živočíchy tvoria nezastupiteľnú zložku všetkých typov spoločenstiev biosféry. V 

zložitých potravných reťazcoch rozhodujúcou mierou prispievajú k ekologickej rovnováhe v 

obehu látok a energie. Čím väčšia je druhová rozmanitosť, tým lepšie podmienky sa vytvárajú 

pre ďalší rozvoj územia aj v prípade, ak ich chápeme z hľadiska ekologickej stratégie ľudskej 

spoločnosti. Dnešné rozšírenie a zloženie fauny je výsledkom dlhodobého vývinu. Z hľadiska 

živočíšnej regionalizácie Slovenska územie obce patrí do Panónskej oblasti, v rámci ktorej do 

juhoslovenského obvodu. 

 

Vodné zdroje 

Územie patrí do povodia toku Dunaj, Malý Dunaj. Prietoky Malého Dunaja sú 

ovládané vtokovým a zátvorným objektom, ktorými sa regulujú prietoky vzhľadom na 

vegetačné a mimovegetačné obdobie. Vysoká hladina podzemnej vody vytvára predpoklad na 

dopĺňanie pôdnej vlahy z podzemnej vody a tým aj vysokú úrodnosť vo vlahovo deficitnom 

území, keďže tu nie sú vybudované závlahové systémy. 
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Na záujmovom území sa nachádza niekoľko kanálov, ktoré tvoria viacsmerovú 

vzájomne prepojenú sieť vodných tokov. Sú napájané vnútornými vodami a priesakmi 

podzemnej vody. Prirodzené vodné toky reprezentuje napríklad Čiližský potok. Ide o relikt 

prirodzeného nížinného vodného toku. Súvislú vodnú hladinu má po križovanie s Chotárnym 

kanálom, zvyšná časť toku tvorí vyschnuté nezavodnené koryto. V území sa ďalej vyskytujú 

menšie otvorené vodné ako aj vodné plochy, ktoré vznikli vyťažením štrkopieskov - odkrytím 

hladiny podzemnej vody. 

 

Vodné toky a melioračné kanály: 

 kanál Báč (Milinovice – Vrbina) – tvorí spojnicu medzi Chotárnym kanálom 

a Čobanským kanálom, preteká na rozhraní obcí Čiližská Radvaň a Baloň, 

 Čiližský potok,  

 Čobanský kanál, 

 kanál Vrbina – Holiare – prepojovací kanál vybudovaný až v 60. rokoch 20. Storočia, 

 kanál Medveďov - Vrbina , 

 kanál Gabčíkovo-Topoľníky, 

 Chotárny kanál, 

 Klátovské rameno, 

 Belský kanál, 

 Komárňanský kanál, 

 Sokolský kanál, 

 Kanál Čalovo – Holiare, 

 Okočský kanál, 

 Kanál Brestov, 

 Kanál Asód-Čergov, 

 Hanský kanál – prepája Chotárny kanál a kanál Vrbina-Holiare, 

 Červený kanál – preteká osadou Vrbina, 

 Člnkový kanál. 

Riešené územie spadá do Chránenej vodohospodárskej oblasti - Žitný ostrov. Žitný 

ostrov je charakterizovaný bohatstvom kvalitných podzemných vôd, ktoré sa v dunajských 

usadeninách neustále obnovujú. Vody Žitného ostrova slúžia na zásobovanie obyvateľstva 

celého západného Slovenska pitnou vodou, čo poukazuje na jeho dôležité postavenie. Z tohto 
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dôvodu bolo územie Žitného ostrova v roku 1978 vyhlásené za Chránenú vodohospodársku 

oblasť. Východnú hranicu CHVO tvorí Chotárny kanál pretekajúci západne od riešeného 

územia.  

V rámci riešeného územia sa vo väčších hĺbkach nachádzajú geotermálne vody. 

V rámci územia okresu Dunajská Streda sa nachádza 8 geotermálnych vrtov. Termálna voda 

sa využíva v poľnohospodárstve na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov. 

V katastrálnom území obce Baloň sa nachádza geotermálny vrt s označením Vrt VČR 

– 16 (Čiližská Radvaň DS - 12 VRT VČR – 16). Vrt je situovaný v extraviláne obce Baloň vo 

vzdialenosti cca 600 m od vrtu DS-11 v blízkosti administratívnej budovy 

poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie a.s. v Čiližskej Radvani. Vrt je opatrený ťažobnou 

kolónou a je uzavretý pomocou ventilu. Vrt je oplotený, v súčasnosti sa nevyužíva.  

Okrem tohto vrtu v susedných katastrálnych územiach sa nachádzajú aj ďalšie 2 

geotermálne vrty: Topoľovec DS - 13  VRT VTP – 11 a Čiližská Radvaň DS - 11 VRT ČR – 

1 (ich geotermálna voda sa využíva na vykurovanie skleníkov). 

 

Ochrana prírody a životné prostredie 

Ochranou prírody rozumieme neustále obmedzovanie zásahov do pôvodnej štruktúry 

krajiny, teda eliminácia ohrozovania a poškodzovania podmienok života, prírodného 

dedičstva, vzhľadu krajiny s cieľom neustáleho zvyšovania ekologickej stability. 

Riešené územie nepatrí medzi oblasti, ktoré by boli hľadiska čistoty a kvality ovzdušia 

nadmerne zaťažené znečistením. Územie je dobre prevetrávané, práve preto dochádza 

k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu znečisťujúcich látok. Súčasný stav znečistenia 

ovzdušia v katastrálnom území obce je podmienený diaľkovým prenosom plynných exhalátov 

a prachových častí zo vzdialenejších zdrojov, ako aj existenciou zdrojov znečisťovania 

ovzdušia nachádzajúcich sa priamo území a v jeho okolí.  

Znečistenie spôsobujú:  

 exhaláty z vykurovania domov najmä v zimnom období, 

 exhaláty z automobilovej dopravy. 

Miestne zdroje znečisťovania:  

 kumulácia emisií, 

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/pramene/ds/ds-12.html
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/pramene/ds/ds-13.html
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/pramene/ds/ds-11.html
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 automobilová doprava,  

Hodnoty znečisťovania ovzdušia z miestnych kúrenísk neprekračujú stanovené normy 

prípustných koncentrácií plynných alebo pevných exhalátov v ovzduší, ale treba ich brať do 

úvahy ako problém, ktorý bude potrebné postupne riešiť. 

Znečistenie povrchových vôd nebolo zisťované. V riešenom území nie sú do povrchových 

vôd, do existujúcich kanálov, vypúšťané žiadne odpadové vody. Dlhodobým plošným 

a závažným znečisťovateľom podzemnej vody v riešenom území je práve poľnohospodárstvo. 

Toto znečistenie je spôsobené najmä vysokou priepustnosťou pôd a štrko-piesčitého substrátu, 

ako aj malá hĺbka podzemnej vody pod terénom. Poľnohospodárstvo spôsobuje znečisťovanie 

podzemných vôd prostredníctvom aplikovaných hnojív, ochranných a iných látok v 

poľnohospodárstve naďalej pretrváva veľkoplošné znečistenie, ktoré sa prejavuje lokálne 

nadlimitným obsahom niektorých ukazovateľov alebo celoplošne trvalo zvýšenými 

hodnotami koncentrácií chemických prvkov ako sú dusišnany a dusitany. K znečisteniu 

podzemných vôd prispieva tiež chýbajúca kanalizácia v niektorých častiach územia. 

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 Európsku úniu 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 

Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie 

biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy 

území: chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. 

 

V rámci riešeného územia sa nachádzajú: 

 Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky, určené Vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 18/2008 Z.z. zo 7. Januára 2008. 

 Toto chránené vtáčie územie bolo vyhlásené na účel  zabezpečenia priaznivého 

stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých 

druhov vtákov strakoša kolesára, ľabtušky poľnej a sokola červenonohého na 

zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania. 
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Obrázok 3 CHVÚ Ostrovné lúky 

 

Zdroj: NATURA 2000 

 

 Územie európskeho významu Karáb 

 Nachádzajú sa tu biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: vnútrozemské slaniská 

a slané lúky, oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár, 

bezkolencové lúky, kunka červenobruchá, vydra riečna, lopatka dúhová, 

pichliač úzkolistý, čík európsky. 
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Obrázok 4 Územie európskeho významu Karáb 

 

Zdroj: NATURA 2000 

 

 Územie európskeho významu Čiližské močiare 

 Nachádzajú sa tu biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: prirodzené eutrofné 

a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/ alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, lužné dubovo – 

brestovo – jaseňové lesy okolo nížinných riek. 

 Nachádzajú sa tu aj druhy, ktoré sú predmetom ochrany. Vydra riečna, lopatka 

dúhová, čík európsky, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, blatniak tmavý. 

 

Obrázok 5 Územie európskeho významu Kľúčovské rameno 

 

Zdroj: NATURA 2000 
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 Územie európskeho významu Dunajské luhy 

 Územie bolo ustanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR 

81/1998 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti. 

 Chránená krajinná oblasť sa rozprestiera na Podunajskej nížine v 

geomorfologickom celku Podunajská rovina, vedľa slovenského a slovensko - 

maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese 

Komárno. Pozostáva z piatich samostatných častí. Toto jedinečné územie celé 

sa nachádza na arecentnom agradačnom vale Dunaja. 

 

Obrázok 6 Územie európskeho významu Dunajské luhy 

 

Zdroj: NATURA 2000 

 

3.1.3 Historický vývoj územia MAS Podunajsko 

Región Podunajsko prešiel bohatým historickým vývojom.  Dokazujú to aj vykopávky 

z obdobia okolo 1300 pred Kr. Väčšina obcí má prvú písomnú spomienku zo začiatku 12. 

storočia. 

 

Obec Baloň 

Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa 

Bolon. Uvedená listina spomína teda obec ako majetok rábskej diecézy. Bývalý 

majetok rábskeho hradu v roku 1284 kráľ Ladislav IV. daroval zvonárom a 

poddaným rábskeho biskupa, neskôr tu mohli nadobúdať majetky aj svetské osoby. V roku 



 

25 

 

1453 Ján Hunyadi potvrdil výsady, ktoré Balončanom udelil Štefan I. a podľa ktorých 

nemuseli odvádzať desiatok ani dane. V listinách z roku 1544 a 1565 sa obec spomína ako 

súčasť rábskeho hradu, avšak už v súpise z roku 1609 je uvedená ako majetok rábskeho 

kanonika a tento stav trval až do začiatku 19.storočia. V dedine bývali kapitulánski zvonári, 

ktorí do polovice 16. storočia chodili zvoniť do Györu. V 16.storočia obec rozvrátili Turci a 

neskôr v roku 1809 vojská Napoleóna. 

 

Obec Boheľov 

Prvá zmienka o obci je z roku 1456. Patrila viacerým zemianskym rodinám, na 

konci 19. storočia tu mali rozsiahli majetky Rosenbergerovci. Chotár obce bol 

močaristý, bohatý na trstinu a vodné vtáctvo. Miestni obyvatelia boli 

poľnohospodári, ktorí pestovali najmä zemiaky a chovali hovädzí dobytok. Slovenský názov 

obec dostala v roku 1948. 

 

Obec Brestovec 

V chotári obce sa našlo staro maďarské pohrebisko z 10. stor. a slovanské 

pohrebisko z 10.-11. stor.  Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1327. 

Poloha obce, priaznivé klimatické podmienky predurčili obec na 

poľnohospodársku výrobu. V roku  1787 tu bolo 38 domov a žilo 342 obyvateľov. Maďarský 

názov obce Brestovec je Szilas. Od r. 1875 sa Brestovec stal sídlom slúžnovského úradu. 

Brestovec  sa stal chýrnym chovom koní. V roku  1885 bol v obci založený Hasičský zbor s 

15 členmi. V tom čase v chotári obce sa pestovala hlavne pšenica, raž, ovos, zemiaky, 

cukrová repa, hospodárske zvieratá sa tu vo väčšej miere nechovali. Na bojiskách II. Svetovej 

vojny padlo 10 tunajších občanov. Katastrofálna povodeň v dňoch 21. júna a 10. júla 1965 

(ale úplne ustúpila až 2. septembra 1965) veľmi poškodila obec, 35 domov sa zrútilo a 86 

bolo poškodených. V roku 1994 bol obecný vodovod napojený na skupinový vodovod 

Gabčíkovo. V roku 1996 sa začalo s plynofikáciou obce a ďalším rozširovaním vodovodu. 

 

Obec Čiližská Radvaň 

Obec sa prvý raz spomína roku 1252. Názov obce Villa Rodovan, Rodvan, je 

pravdepodobne odvodený z rodu Rád, ktorí boli majiteľmi obce až do začiatku 

15. storočia. V 15. storočí patrila Dóczyovcom, od roku 1544 Komorjaiovcom 

a Lipcseiovcom, v roku 1555 k nim pribudla ešte aj rodina Dersffy. V roku 1580 patrilo 

územie podpalatínovi Istvánffymu. V 18. storočí tu mali majetky aj gróf Illésházy, neskôr aj 
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gróf Batthyány a v 19. storočí gróf Bethlen. V roku 1787 mala obec 41 domov a 298 

obyvateľov, 1828 79 domov a 432 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Roku 1861 

obec postihol veľký požiar a celá vyhorela, pričom bol poškodený aj kostol. Od roku 1771 do 

1918 patrilo územie obce k Rábskej župe a do okresu Tósziget–Csilizköz, do roku 1938 bolo 

súčasťou okresu Dunajská Streda. V rokoch 1938–1945 bolo územie pričlenené k Maďarsku a 

stalo sa súčasťou okresu Komárno. Od r. 1945 do r. 1960 bolo súčasťou okresu Čalovo a od 

roku 1960 je znovu súčasťou okresu Dunajská Streda. V medzivojnovom období vytvorili 

reparceláciou veľkostatkov v lokalite Vrbina (Füzes) osadu Vrbina. V roku 1948 založili v 

osade ŠM, v roku 1950 v obci JRD. V roku 1965 postihla obec ničivá povodeň, ktorá 

poškodila väčšinu domov. 

 

Obec Dolný Štál 

Obec Dolný Štál vznikla v roku 1940 spojením obcí Dolný Štál, Horný Štál a 

Tőnye. Prvá písomná zmienka o obci z r. 1113. Názov Dolného Štálu bol v 

rokoch 1254-55 Staul. Názov Horného Štálu bol v roku 1291 Faliztar, v roku 

1463 Felystal. O obci Tőnye existuje zmienka z roku 1261 pod názvom Thon a Thungs. Obec 

má až dva kostoly, gotický rímskokatolícky bol postavený okolo roku 1450 a v roku 1746 bol 

prestavaný, kým reformátsky pochádza z roku 1786. 

 

Obec Kľúčovec 

Obec je doložená z roku 1252 ako Kwlchud, z roku 1786 ako Kulcschod, 

z roku 1948 ako Kľúčovec; maďarsky. Kulcsód. Obec sa spomína z roku 1252. 

Patrila premon-štrátskemu kláštoru v Turci, od roku 1268 hradu Komárno, od 

roku 1535 kláštoru na Pannonskej hore. Do roku 1612 patrila do Komárňanskej župy. V roku 

1715 mala 7 daňovníkov, v roku 1828 41 domov a 285 obyvateľov. V rokoch 1938-45 bola 

pripojená k Maďarsku. Povodeň v roku 1965 zničila polovicu obce. Nová výstavba zmenila 

vzhľad obce. 

 

Obec Medveďov 

Obec sa po prvý raz spomína v listine z roku 1252 , kde sa Villa Medwe 

spomína ako majetok bratislavského hrad. Minulosť obce je nerozlučne spätá s 

Dunajom. V 17. storočia ju získali Héderváryovci a nejaký čas patrila do 

Komárňanskej župy. Pred rokom 1609 ju spustošili Turci. o vytlačení Turkov z Uhorska sa tu 

usídľujú nemeckí kolonisti, ktorí obec nazývajú Weisskirchen /Biely Kostol/. V roku 1634 
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patrí obec do Komárňanskej župy a jej zemepánmi sú Héderváryiovci a rábska kapitula. Obec 

bola dlho bez kostola, veriaci postavili nový klasicistický kostol znova až v roku 1800, ten 

však v roku 1855 vyhorel, obnovený bol v roku 1860. V minulom storočí tu premávala parná 

kompa, dnes v miestach brodu stojí most. Prekročením tohto mosta 5. novembra 1938 začali 

maďarské vojská obsadzovať v zmysle Viedenskej arbitráže Žitný Ostrov. V roku 1720 mala 

12 daňovníkov, v roku 1828 mala 67 domov a 469 obyvateľov. Od 18. storočia tadiaľto viedla 

poštová trať do Bratislavy a miesto starého brodu od druhej polovice 19. storočia zaviedli 

parný prievoz. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-45 bola 

pripojená k Maďarsku. Údaje o dedine v roku 1848 uvádzajú, že Medveďov je maďarská 

obec v Rábskej župe, v ktorej žijú katolíci. Obec má mnoho mlynov na Dunaji a zemepánom 

je rodina Viczayovcov. Erb obce Medveďov bol schválený s obecným zastupiteľstvom v roku 

1997. Podkladom návrhu bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia. 

 

Obec Ňárad 

Prvú zmienku o Ňárade nájdeme z roku 1468 (Nyárad), neskôr odvolávku z 

rokov 1473 a 1474, roku 1481 sa spomína v tvare Nyarag, roku 1485 Nyarasd 

(tu zrejme ide o chybu, pretože Nyárasd – Topoľníky je názov inej obce). 

Podľa súpisu z roku 1544 boli zemepánmi Tomáš Kamarjay a Gašpar Lipchey. Z roku 1646 

pochádza zaujímavý záznam v zápisnici Rábskej župy, ktorým župan napomína obyvateľov 

Ňáradu, aby si konečne zvolili richtára, lebo ako vysvitlo, Ňárad v tom čase už 50 rokov 

richtára nemal. Od roku 1468 bola obec nazývaná Nyárad alebo Nyarald, od roku 1723 

Nyárad a od 3. októbra 1908 dostala názov Csiliznyárad, aby bola odlíšená od ostatných obcí 

s názvom Nyárad, ktorých bolo v Uhorsku osem. Po vzniku Československej republiky bol 

používaný paralelný názov Čilizský Ňárad (1927), po roku 1938, keď oblasť znova pripadla 

Maďarsku, až po koniec vojny niesla obec meno Csiliz-Nyárad a roku 1948 bola z úradnej 

moci „prekrstená” na Topoľovec. Od roku 1990 sa používajú paralelné názvy Ňárad / Nyárad. 

 

Obec Okoč 

Názov Okoč nesie obec spojená z osád Okoč a Opatovský Sokolec na 

severovýchode Žitného ostrova. Okoč a Opatovský Sokolec sa spojili v roku 

1976.  Do katastra Okoča patria ešte aj: pustatina Asód, kolónia Dropie, 

Jánošíkovo na Ostrove a Viharoš. V katastri Opatovského Sokolca sa nachádza 

Nagyszegpuszta (Veľký Sek) a Gólyáš. Prvá písomná zmienka o Opatovskom Sokolci 

pochádza z roku 1221. Mená obce: 1243- Zolonta, 1263 – Zalonchazakalus, 1268 – Villa 
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superior, que eciam Zakalus nominatur, 1323 – Felzakalus, 1773 – Apácza Szakálos, 1848 - 

Apácaszakállas, 1948 - Opatovský Sokolec (Apácaszakállas). Prvá písomná zmienka o Okoči 

pochádza z roku 1268 v tvare: Ekech pertinet ad castrum. Ďalšie tvary pomenovania obce: 

1349 – Possesio Eketh, 1422 – Ekech, 1786 Ekecsch, 1927 – Ekeč, 1948- Okoč /Ekecs/. V 

histórii obce zohrávalo dôležitú úlohu zohrávali rybárstvo a poľnohospodárstvo. Najcennejšou 

rybou bola vyza, táto veľká ryba, ktorá sa sem priplávala každoročne i dvakrát z Čierneho 

mora trieť. 

 

Obec Padáň 

Obec je doložená z roku 1254-5 ako Padan, z roku 1260 ako Nagy Padan, 

z roku 1272 ako Podan, z roku 1351 ako Kyspodan, z roku 1786 ako Kisch-

Padány, z roku 1808 ako Nagy-Padány, z roku 1873 ako Padány, z roku 1948 

Padáň, maďarsky. Padány. Obec sa spomína z rokov 1254—5. Patrila hradu Bratislava, od 

konca 13. storočia rodine Padányiovcov. V roku 1553 mala 1 portu, v roku 1828 mala 73 

domov a 527 obyvateľov. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Maďarsku. 

 

Obec Pataš 

Historické pramene poukazujú na to, že obec Pataš sa v roku 1270 prvýkrát 

objavila na niekoľkých dokumentoch a historických mapách. Na základe 

historickej mapy z 13.-teho storočia sa zistilo, že toto územie patrilo 

rehoľníkom žijúcim na Ostrove zajacov ( aktuálne známy ako Margitin ostrov v Budapešti) 

Následne sa obec objavuje na dvoch dokumentoch. Jedným z nich bola žiadosť miestnych 

obyvateľov o ochranu pred pánmi v ich susedstve z roku 1 411. Druhým takýmto 

dokumentom bola sťažnosť rehoľníkov na odobratie územia obce z ich vlastníctva z roku 

1 435. 

V čase tureckých nájazdov už obec patrila pod vlastníctvo bratislavského opátstva a ako aj 

viaceré obce v jej okolí vyhla sa obsadeniu Turkami. 

Dokumenty zo schôdze v roku 1 607 dokazujú, že územie obce ešte vždy patrí pod opátstvo 

klarisiek v Bratislave.  

Politickú nezávislosť získala obec až v roku 1 721 v Győri. 

Napriek tomu, že v rokoch 1900 až 1 910 postupne narastal počet obyvateľov obce začiatok 1. 

Svetovej vojny tieto stavy značne preriedil. 

V r. 1 921 tu žilo 655 obyvateľov, v roku 1 930 sa tento počet zvýšil na 930 obyvateľov 

a následne v roku 1 938 bol zaznamenaný počet 740 obyvateľov.   
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Obec Sap 

Obec sa od roku 1991 opätovne volá Sap, tak ako sa volala cez stáročia až do 

roku 1948, keď bol zmenený jej názov na Palkovičovo. Za Rakúsko – Uhorska 

a v období Hortyhovskej okupácie /1938 – 1945/ patrila po územnosprávnej 

stránke do župy Győr na druhej strane Dunaja. Tam, pod Dunakiliti, boli obyvatelia obce 

vlastníkmi urbariálnych lesov pri Dunaji. Obec Sap spolu s ďalšími šiestimi obcami v okolí 

patrila do menšej tradičnej regionálnej jednotky nazývanej Medzičilizie. Vznikla už pred 

rokom 1255, doložené listinné záznamy sú z roku 1289. Za začiatku 13. storočia patrilo 

územie obce panstvu Bratislavského hradu.  V roku 1300 sa v listinách píše o dvoch častiach, 

o Dolnom Zape a Hornom Zape, pánom obidvoch častí je János Zapi. V roku 1800 tu mal 

svoj podiel aj známy grófsky zbojnícky rod Héderváriovcov z druhej strany Dunaja. Na 

začiatku minulého storočia hlavným zamestnaním tu žijúcich obyvateľov bolo rybárstvo. V 

roku 1850 povodeň, v roku 1863 zasa oheň spustošil veľkú časť obce i reformátskym 

kostolom. Nový reformátsky kostol postavili v roku 1885. Obec, tak ako celé Medzičilizie, 

pomerne dlhý čas patrila k tým najzaostalejším. Elektrina bola do obce zavedená len v roku 

1954, len potom sa vybudovalo verejné osvetlenie a miestny rozhlas. 

 

Obec Veľký Meder 

Presné údaje o vzniku mesta nemáme, ale vieme, že ako usadlosť už existovala 

v čase príchodu Maďarov. Podľa povesti pomenovanie usadlosti Megere 

pochádza od jedného vodcu kniežaťa Árpáda menom Megere, ktorého ľud sa 

usadil na Žitnom ostrove po príchode Maďarov. Na základe písomných dokumentov 15. 

decembra 1466 mesto dostalo od kráľa Mateja výsadnú listinu, ktorou povýšil obec na 

mestečko s právom usporiadať každoročne tri jarmoky a s mečovým právom Matej II. (1609) 

oslobodil všetkých obyvateľov od povinnosti platenia cla a poplatkov. V roku 1702 vypukol 

požiar, obeťou ktorého sa stalo skoro celé mesto, vrátane mestskej radnice spolu s množstvom 

centrálnych historických dokumentov. V roku 1704 Veľký Meder podporoval cisára, potom v 

roku 1710 sa mesto podvolil Ferenczovi Rákóczimu II. V tom istom roku 262 obyvateľov 

mesta podľahlo morovej epidémii a neskôr v roku 1831 zomrelo 218 ľudí následkom cholery. 

V období národnooslobodzovacích bojov mesto zaťažilo zabezpečovanie stravovania pre 

vojská. Na sklonku minulého storočia a na začiatku XX. storočia vo Veľkom Mederi bolo 

viac cechov. Najvýznamnejší z nich bol tkáčsky cech, ale okolo 1910 v meste pôsobila aj 

tlačiareň. Po I. svetovej vojne sa mesto stalo súčasťou Československej republiky a dostalo 
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nové oficiálne meno Veľký Meder, čo bolo presným prekladom pôvodného mena. V roku 

1938 mesto opäť pričlenili k Maďarsku. Podľa mierovej zmluvy po II. svetovej vojne v roku 

1945 sa mesto znova stalo súčasťou Československej republiky. Po pričlenení pôvodné meno 

mesta zmenili na Čalovo a po zvratu režimu mu opäť vrátili meno Veľký Meder – 

Nagymegyer. Rok 1965 je významným rokom v živote Žitného ostrova, lebo 17. júna 1965 sa 

hrádza rieky Dunaj, oslabená od neutíchajúcich jarných dažďov, pretrhla pri Klučovci v dĺžke 

70 m. Obrovské prívaly vody zaplavili okolité dediny za niekoľko hodín a ohrozovali aj 

Veľký Meder. 

 

Tabuľka 4 Historické a kultúrne pamätihodnosti 

Obec Historické a kultúrne pamätihodnosti 

 
Baloň Klasistický kostol postavený v roku 1835 

Čiližská 

Radvaň 

Evanjelický kostol z roku 1794. Vyznačuje sa jednoduchou eleganciou. 

Pôvodná brána je chránenou pamiatkou. 

Vyrezaný náhrobný stĺp z dreva pred budovou obecného úradu. 

Socha Juraja Lipcseiho nachádzajúca sa v cintoríne. 

V cintoríne sa nachádza aj pomník obyvateľov obce padlým počas 1. a 2. 

svetovej vojny 

Dolný štál 

Rímskokatolícky kostol sv. Martina, vysvätený biskupovi Svätému 

Mártonovi bol pôvodne postavený v gotickom slohu v 15. storočí. 

Klasicistický oltár s ústredným obrazom biskupa Svätého Mártona 

pochádza z konca 18. storočia. Kostol patrí medzi chránené 

pamätihodnosti. 

Socha Alistáli Márie - inak nazývaná aj ako Alistáli Madona, je 

najvýznačnejším kusom zbierky sôch Kresťanského Múzea v Ostrihome. 

Kalvínsky kostol bol vysvätený v prvú adventnú nedeľu 3. decembra 

1786, potom ako sa neúprosné roky skončili Tolerančným patentom 

Jozefa II. a dolnoštálska cirkev bola znovu založená. 

Vo vlastivednom dome z r. 1848 s trstinovou strechou je možnosť nazrieť 

do minulosti tunajších obyvateľov, ktorú pripomína dobový nábytok, 

domáce a poľnohospodárske náradia a náčinia a rôzne kópie starých 

písomností. Domček patril pôvodne Júliusovi Némethovi, obyvateľovi 
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Dolného Štálu. 

Prícestný kamenný kríž stojí pri ceste, vedúcej do Padáňu, nachádza sa v 

pomerne dobrom stave. 

Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny sa nachádza na námestí za 

kostolom. 

Kríž v kostolnej záhrade bez uvedenia dátumu. 

Pamätná tabuľa padlých v II. svetovej vojne je umiestnená na čelnej 

strane domu smútku dolnoštálskeho cintorína. 

Kamenný kríž v cintoríne z roku 1904. 

Na križovatke hlavnej cesty a cesty, vedúcej do obce je umiestnená 

prícestná niková socha s obrazom. 

Na malom námestí pred požiarnou zbrojnicou sa nachádza pomník 

pripomínajúci založenie obce. Roku 1992 ho nechala postaviť 

samospráva obce ako pamiatku na založenie obce. Pomník symbolizuje 

spojenie troch. 

V parku obecnej základnej školy sa nachádza pamätný strom, ktorý 

zvečnil mená niekdajších pedagógov vyučujúcich v miestnej škole. 

Historické momenty rozvoja obce a významné udalosti obce zobrazuje 

totem, ktorý si môžeme pozrieť pred budovou Obecného úradu. Obci ju 

daroval pán Alfréd Ilka, rodák z Dolného Štálu a zároveň zhotovovateľ 

tohto pamätníka, v roku 2001. 

Na starom cintoríne v Tőnyi sa nachádza drevený kríž z prelomu 

minulého storočia a na dolnoštálskom cintoríne kríž z roku 1909. 

Zaujímavou historickou pamiatkou obce je valcový mlyn - Mária Mlyn, 

ktorý bol postavený v roku 1935 na spracovanie obilia, vypestovaného v 

obci a jej okolí. 

Busta Kráľa Mathiasa bola postavená v parku pred zdravotným 

strediskom s finančnou podporou Ministerstva Kultúry SR v roku 2006. 

Pamätník Sv. Štefana  na križovatke ulíc Hlavná - Mostová -  postavená z 

verejnej zbierky organizovanej občianskym združením ECOri v roku 

2012. 
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Kľúčovec 
Reformačný kostol v klasicistickom slohu s prvkami barokového štýlu z 

roku 1885. 

Okoč 

Rímskokatolícky kostol v Okoči v barokovo-klasicistickom štýle z roku 

1789, ktorého patrónom je Sv. Vendelín 

Reformný kostol v Okoči postavený v roku 1822 

Reformný kostol v Opatovskom Sokolci v klasicistickom štýle postavený 

v roku 1784 

Neoklasicistický kaštieľ v Opatovskom Sokolci z druhej tretiny 19. 

storočia. 

Podujatia s kultúrnym programom k tradičným sviatkom (deň detí, deň 

dôchodcov, veľká noc, vianoce). 

Socha Svätého Floriána v križovatke ciest Hlavnej a Sokoleckej. Bola 

postavená po veľkom požiari v roku 1822.  

Socha nepoškvrnenej Svätej Panny Márie nachádza sa na dvore kostola 

Svätého Vendelína. Dali ju postaviť Tamás Klimó jeho manželka Mária 

Köles v roku 1863. 

Kríž pri ceste - dala ho postaviť Katarína Bitter, vdova po Mihályovi 

Kissovi , v roku 1893. 

Kríž pri ceste - Dal ho postaviť János Németh v roku 1933 pri križovatke 

Krížnej a Železničnej ulice, na 1900.  výročie smrti Ježiša Krista. 

Pamiatky hrdinov - Okoč a Opatovský sokolec (1935-1940) 

Pamätné stĺpy na výročie prvej písomnej zmienky obce vytvoril sochár  

György Lipcsei. 

Veľký Meder 

Náhrobný kameň Józsefa Nagy Rátza (1808-1878) 

Rímskokatolícky kostol bol postavený na mieste menšie ho starého 

kamenného kostola s vežou v roku 1899. 

V roku 1784 položili základný kameň kalvínskeho kostola a v roku 1801 

pristavali k nemu kostolnú vežu. 

Najstaršia budova mesta pochádza z roku 1836 podľa nápisu na priečelí 

budovy. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 5 Kultúrne zvyklosti, tradície, dni 

Obec Kultúrne zvyklosti, tradície, dni 

 

Brestovec 

Deň výzvy, obecný karneval, deň matiek, deň detí, stretnutie dôchodcov 

zo susedných dedín, deň Mikuláša, vianočné oslavy, Silvester. 

Lángoš festival, hasičská súťaž o pohár starostu obce, súťaž vo varení 

halászlé a súťaž v rybolove. 

Kladenie vencov k Pamätníku obetí 1. a 2. svetovej vojny.  

Boheľov 
Fašiangové oslavy, deň matiek, deň detí, deň dediny, deň seniorov, 

predvianočné oslavy. 

Čiližská Radvaň 

Deň obce - podujatie s vystúpením hudobných skupín, športovými 

súťažami, ekumenickou omšou a spomienkovými akciami. 

Podujatia s kultúrnym programom k tradičným sviatkom (deň detí, deň 

dôchodcov, veľká noc, vianoce). 

Deň maďarskej poézie, oslavy výročia udalostí r. 1848. 

Spomienka na 50. výročie povodne z roku 1965. 

Dolný Štál 

Spomienka na deň revolúcie a boja za slobodu. 

Deň maďarskej poézie. 

Dolnoštálne hudobné dni - koncerty vážnej hudby, popové a rockové 

koncerty. 

Dolnoštálsky majáles. 

Podujatia s kultúrnym programom k tradičným sviatkom (deň detí, deň 

matiek, deň rodiny, hasičský deň, dni obce, deň dôchodcov, veľká noc, 

vianoce). 

Deň kyokushin karate. 

Danube Bikemaraton - podunajský maratón cykloturistov. 

Dolnoštálsky poľovnícky deň. 

Lečofestival, Retro hudobný deň, deň maďarskej noty, hody, dni sv. 

Martina. 

Kľúčovec 
Majáles. 

Deň matiek, deň detí, obecný deň, deň dôchodcov, mikulášska slávnosť. 

Ňárad 
Deň matiek, deň detí, obecný deň, deň dôchodcov. 

Deň sv. Štefana, maškarný ples, deň maďarskej poézie. 
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Okoč 

Fašiangové oslavy, deň matiek, deň detí, deň obce. 

Oslavy revolúcie 1848/1849, Hody sv. Vendelína, Spomienka na padlých 

v I. a II. svetovej vojne. 

Športové poháre vo futbale, Rockový festival, vítanie novorodencov, 

mikulášske a vianočné slávnosti. 

Pataš Deň obce. 

SAP 

Ples obecného futbalového klubu, Fašiangové kavalkády, Futbalový 

turnaj Pohár priateľstva, Deň obce – Rybárske dni 

Deň detí, deň matiek, deň obce, stretnutie dôchodcov, vianočné a 

veľkonočné oslavy. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3.1.4 Demografická situácia 

Vývoj počtu obyvateľov daného územia odzrkadľuje socio – kultúrne, ekonomické 

a demografické procesy, ktoré prebiehajú na úrovni celej spoločnosti. 

Celkový počet obyvateľov v rámci regiónu sa zvýšil len o zanedbateľné číslo. 

Prirodzený prírastok dosahoval v rokoch 2006-2007 záporné hodnoty, to znamená že 

v priebehu týchto rokov zomrelo viac ľudí ako sa narodilo. Daná situácia odzrkadľuje situáciu 

v rámci celého Slovenska, teda odzrkadľuje znižovanie prirodzeného prírastku v dôsledku 

zmenených ekonomických, spoločenských podmienok a zmenou životného štýlu obyvateľov. 

Táto skutočnosť je potvrdená indexom starnutia (vyjadrený počtom osôb v produktívnom 

veku, ktorý pripadá na 100 osôb v predproduktívnom veku).   

Z pohľadu demografickej situácie a aktuálneho počtu obyvateľov vieme povedať, že 

aktuálny počet obyvateľov regiónu  je 20 834 obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľov tu 

môžeme za posledných 5 rokov nazvať ako postupne klesajúci. Kým v roku 2010 bol počet 

obyvateľov 21 427 do roku 2013 sa tento počet znížil na 20 897, počet obyvateľov klesol 

o 530 osôb, viď. Tabuľka 6: Vývoj počtu obyvateľov za roky 2010 – 2014. 

 

Tabuľka 6 Vývoj počtu obyvateľov za roky 2010-2014 

OBEC 2010 2011 2012 2013 2014 
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Baloň 756 757 759 749 745 

Boheľov 361 350 357 347 346 

Brestovec 486 467 465 468 504 

Čiližská Radvaň 1 254 1 206 1 191 1 194 1 188 

Dolný Štál 1 972 1 898 1 096 1 927 1 914 

Kľúčovec 372 375 375 373 365 

Medveďov 583 563 559 546 546 

Ňárad 635 351 643 637 631 

Okoč 3 827 3 672 3 670 3 623 3 631 

Padáň 892 863 860 869 881 

Patáš 872 824 805 805 798 

Sap 540 531 533 531 522 

Veľký Meder 8 895 8 869 8 863 8 828 8 763 

Spolu 21 427 21 022 20 986 20 897 20 834 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Obrázok 7 Vývoj počtu obyvateľov za roky 2010-2014 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2014 745 346 504 1188 1914 365 546 631 3631 881 798 522 8763 
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Na vývoj počtu obyvateľov občianskeho združenia Podunajsko, o.z. má vplyv aj 

prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva. Tento faktor je ovplyvňovaný ako počtom detí, 

ktoré sa v daný rok narodili, počtom osôb, ktoré zomreli, ovplyvňuje to však aj počet 

prisťahovaných do jednotlivých obcí ako aj počet vysťahovaných, ktorí obce/ mesto opustili. 

Za rok 2014 je na základe týchto faktorov na sledovanom území prirodzený úbytok 

obyvateľstva, kde počet zomrelých a vysťahovaných prevýšil počet narodených 

a prisťahovaných o 63 osôb.   

Najvyšší prirodzený  prírastok za rok 2014 zaznamenala obec Padáň, hoci tu počet 

narodených prevyšoval počet zomrelých iba o jednu osobu. Nárast obyvateľstva však obec 

zaznamenala na úrovni prisťahovalectva do obce, kedy sa do obce prisťahovalo 42 osôb 

a obec opustilo 31 osôb.  

Najvyšší prirodzený úbytok obyvateľstva zaznamenalo mesto Veľký Meder. Mesto 

zaznamenalo o 27 viac osôb, ktorých zomrelo v roku 2014 ako tých, ktorí sa v tomto meste 

narodili. Zároveň mesto opustilo vysťahovaním 141 osôb pričom do mesta sa prisťahovalo 

103 osôb. Viď. Tabuľka 3: Prirodzený prírastok/ úbytok obyvateľstva.  

 

Tabuľka 7 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva 

Obec Narodení Zomrelí Prisťahovaní Vysťahovaní 
Celkový prírastok 

(úbytok) obyvateľov 

 

Baloň 7 6 7 12 -4 

Boheľov 1 7 15 10 -1 

Brestovec 3 1 41 7 36 

Čiližská Radváň 8 11 21 24 -6 

Dolný Štál 16 20 46 55 -13 

Kľučovec 1 8 1 2 -8 

Medveďov 3 5 10 8 0 

Ňárad 3 9 10 10 -6 

Okoč 34 50 68 44 8 

Padáň 8 7 42 31 12 

Pataš 5 15 20 17 -7 
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Sap 0 11 10 8 -9 

Veľký Meder 71 98 103 141 -65 

Spolu 160 248 394 369 -63 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

Obrázok 8 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Jednou z hlavných spôsobov analýzy obyvateľstva je jeho rozdelenie podľa pohlavia 

v rámci celého regiónu ako aj v rámci jednotlivých obcí. Ak sa vyzdvihnú rozdiely v počte 

obyvateľov za celú záujmovú oblasť je rozdiel v počte obyvateľov 436, kde o tento počet 

prevyšuje počet žien. Počet obcí kde je vyššie množstvo obyvateľstva mužského pohlavia 

a počet obcí, kde je vyššie množstvo žien ako mužov je v pomere 50:50. V obciach Boheľov, 

Dolný Štál, Kľúčovec, Ňárad, Pataš a Sap je v rámci obyvateľstva obce vyšší počet mužov 

ako žien. V ostatných obciach regiónu je vyšší počet žien ako mužov. 

 

Tabuľka 8 Veková pyramída 

Vek Muži Ženy 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
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Zomrelí 

Narodení 
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0-4 427 412 

5-9 517 451 

10-14 478 438 

15-19 549 530 

20-24 709 670 

25-29 751 759 

30-34 877 834 

35-39 903 880 

40-44 834 817 

45-49 766 756 

50-54 741 748 

55-59 780 817 

60-64 698 783 

65-69 428 531 

70-74 357 515 

75-79 200 312 

80-84 106 241 

85 a viac 78 141 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Obrázok 9 Veková pyramída 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z vekovej pyramídy je tiež možné zistiť, že v roku 2014 bolo na území regiónu 2 723 

osôb v predproduktívnom veku. Počet obyvateľov v produktívnom veku bol  v tom istom 

roku  15 202. poproduktívny vek tvoril počet 2 912 obyvateľov na území občianskeho 

združenia MAS Podunajsko, o.z., viď. Tabuľka: Veková pyramída, a Obrázok 4: Veková 

pyramída.  

Na obyvateľstvo územia je dôležité pozrieť sa aj z pohľadu jednotlivých vekových 

kategórií, pričom tieto sú rozdelené v skupinách po piatich rokoch. Najpočetnejšiu skupinu 

tvoria obyvatelia regiónu vo veku 35-39 rokov. Za rok 2014 žilo v tomto regióne 903 mužov 

a 880 žien. Najmenšiu skupinu zase tvoria obyvatelia vo veku 85 a viac rokov. Podľa 

štatistického úradu žilo na sledovanom území 78 mužov a 141 žien vo veku 85 rokov a viac.  

 

Tabuľka 9 Počet obyvateľov podľa pohlavia 

Počet obyvateľov podľa pohlavia 2014 Muži Ženy 
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Brestovec 246 258 

Čiližská Radváň 583 605 

Dolný Štál 968 946 

Kľučovec 189 176 

Medveďov 222 324 

Ňárad 320 311 

Okoč 1811 1820 

Padáň 439 442 

Pataš 411 387 

Sap 263 259 

Veľký Meder 4210 4553 

Spolu 10199 10635 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Obrázok 10 Obyvateľstvo podľa pohlavia 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pri poslednom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa toto sčítanie 

zameralo aj na národnosť obyvateľstva Slovenska. Najväčšiu skupinu z hľadiska národnosti 

tvorili obyvatelia regiónu s maďarskou národnosťou. Hlásilo sa k nej až 8 360 mužov a 9 117 
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žien. Druhú najvyššiu skupinu tvorili obyvatelia, ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti. Túto 

skupinu však tvorilo len 997 mužov a 1 082 žien. Zaujímavosťou je, že k rómskemu etniku sa 

hlásilo celkovo 8 mužov a 74 žien. Početnú skupinu tiež tvoria u ktorých sa národnosť 

nezistila, presne 655 mužov a 577 žien. Viď. Tabuľka 5: Národnostné zloženie obyvateľstva, 

Obrázok 5: Národnostné zloženie obyvateľstva. 

 

Tabuľka 10 Národnostná štruktúra obyvateľstva 

Obec Slovenská Maďarská Rómska Česká Iná Nezistená 

 

 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

Baloň 20 24 323 367 0 0 3 0 0 1 8 10 

Boheľov 6 8 167 166 0 0 1 0 0 0 176 175 

Brestovec 4 6 221 229 0 0 2 1 0 0 4 6 

Čiližská 

Radváň 
28 37 560 568 0 0 3 5 1 0 2 1 

Dolný Štál 71 63 579 863 1 1 0 2 0 0 10 4 

Kľučovec 7 9 172 172 0 0 1 0 1 0 4 2 

Medveďov 11 47 216 281 0 3 3 2 1 0 1 1 

Ňárad 21 17 302 300 0 0 1 4 1 0 2 3 

Okoč 145 131 1671 1695 4 6 2 4 3 3 10 3 

Padáň 34 35 389 375 0 0 0 2 1 0 13 12 

Pataš 49 44 338 322 30 42 2 2 0 1 2 0 

Sap 12 12 244 261 0 0 3 0 3 0 0 0 

Veľký 

Meder 
589 649 3178 3518 23 22 38 38 9 12 423 360 

Spolu 997 1082 8360 9117 58 74 59 60 20 17 655 577 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 



 

42 

 

Obrázok 11 Národnostné zloženie obyvateľstva 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

3.1.5 Infraštruktúra a miestne služby 

Vybavenosť jednotlivých obcí 

Čiližská Radvaň:  

- základná škola, materská škola, zdravotné stredisko, obecný úrad, matričný úrad, kostol, 

farský úrad, dom smútku, cintorín, požiarna zbrojnica, kultúrny dom, pošta, predajňa 

potravín, predajne textilu a obuvi, predajňa rozličného tovaru, čerpacia stanica pohonných 

hmôt, niekoľko pohostinských a stravovacích prevádzok, športový areál s futbalovým 

ihriskom, prírodné javisko. 

Pataš: 

- predajňa potravinárskeho tovaru, predajňa zmiešaného tovaru, pohostinské odbytové 

stredisko, pošta, obecný úrad, futbalové ihrisko, knižnica, kultúrny dom, základná škola, 

materská škola. 
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Ňárad: 

- základná škola, materská škola, kultúrny dom, obecný úrad, futbalový štadión, basketbalové 

ihrisko, detské ihrisko, v rámci obce Ňárad sa nenachádzajú zdravotné strediská 

a poskytovanie sociálnych služieb, za týmito službami  obyvatelia obce cestujú do okolitých 

obcí.  

Okoč: 

- základná škola, 2 materské školy, zdravotné stredisko: ambulancia všeobecného lekára, 

ambulancia detského lekára, zubná ambulancia, gynekologická ambulancia, obecný úrad,  

kultúrny dom, obecná knižnica. 

Boheľov: 

- materská škola, obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, v rámci obce Boheľov sa 

nenachádzajú zdravotné strediská a poskytovanie sociálnych služieb, za týmito službami  

obyvatelia obce cestujú do okolitých obcí.  

Sap: 

-obecný úrad, matričný úrad, kultúrny dom, kostol, cintorín, dom smútku, denný stacionár, 

prepravná službu pre zdravotne ťažko poskytnutých občanov odkázaných na individuálnu 

dopravu, v rámci obce Sap sa nenachádzajú zdravotné strediská, za týmito službami  

obyvatelia obce cestujú do okolitých obcí. 

Dolný Štál: 

- obecný úrad, materská škola, základná škola, základná umelecká škola, obecná verejná 

knižnica, obecné kultúrne stredisko, klub dôchodcov, požiarna zbrojnica, zdravotné stredisko: 

ambulancia všeobecného lekára, ambulancia detského lekára, zubná ambulancia, 

gynekologická ambulancia, ambulancia očného lekára, penzión pre seniorov, futbalový 

štadión, 2 kostoly, 3 cintoríny, 2 domy smútku. 

Brestovec: 

- materská škola, Slovenský červený kríž, futbalové ihrisko, detské ihrisko, obecný úrad, 

cintorín, dom smútku, v rámci obce Brestovec sa nenachádzajú zdravotné strediská 

a poskytovanie sociálnych služieb, za týmito službami  obyvatelia obce cestujú do okolitých 

obcí. 

Veľký Meder: 
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- lekáreň, Senior pansion, zariadenia verejného stravovania, materská škola, 2 základné školy, 

gymnázium, špeciálna škola, základná umelecká škola, futbalové ihrisko, mestská knižnica, 

mestský úrad, termálne kúpalisko, štrkovisko, lesopark, hotely, penzióny, turistická ubytovňa, 

príležitosti voľnočasového vyžitia.  

Padáň: 

- základná škola, materská škola, obecný úrad, obecná knižnica, futbalové ihrisko, kostol, 

cintorín, dom smútku, v rámci obce Padáň sa nenachádzajú zdravotné strediská 

a poskytovanie sociálnych služieb, za týmito službami  obyvatelia obce cestujú do okolitých 

obcí. 

Medveďov: 

- obecný úrad, materská škola, základná škola, kultúrny dom, futbalové ihrisko, detské 

ihrisko, basketbalové ihrisko, tenisové ihrisko, kostol, cintorín, dom smútku, poľovná chata, 

v rámci obce Medveďov sa nenachádzajú zdravotné strediská a poskytovanie sociálnych 

služieb, za týmito službami  obyvatelia obce cestujú do okolitých obcí. 

Kľúčovec: 

- materská škola, kultúrny dom, obecný úrad, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, detské 

ihrisko, kostol, cintorín, dom smútku, v rámci obce Kľúčovec sa nenachádzajú zdravotné 

strediská a poskytovanie sociálnych služieb, za týmito službami  obyvatelia obce cestujú do 

okolitých obcí. 

Baloň: 

- obecný úrad, požiarna zbrojnica, materská škola, kultúrny dom, 2 futbalové ihriská, 

hádzanárske ihrisko, kostol, cintorín, dom smútku, v rámci obce Baloň sa nenachádzajú 

zdravotné strediská a poskytovanie sociálnych služieb, za týmito službami  obyvatelia obce 

cestujú do okolitých obcí. 

 

Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé obce sa nachádzajú v rôznych etapách rozvoja, čo 

sa miestnej vybavenosti územia týka. Nedostatkovou oblasťou je existencia zdravotných 

stredísk a zdravotnej starostlivosti. Tieto služby obyvatelia menších obcí vyhľadávajú 

v susedných obciach a mestách. Priestor na rozvoj sa ponúka aj v oblasti trávenia voľného 

času a cestovného ruchu. Tieto rozvojové ciele budú jednotlivé obce napĺňať prostredníctvom 

realizácie opatrenia M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 
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a Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, 

sociálne služby a komunitné služby, infraštruktúra vzdelávania. 

 

Technická infraštruktúra 

Kanalizácia 

Kanalizácia a čistenie odpadovej vody je pre dané územie MAS Podunajsko, o.z. 

veľmi dôležitou prioritou z hľadiska odkanalizovania Žitného ostrova ako celku, vyčistenie 

odpadových vôd a ich odvodňovanie do vhodného recipientu (PHSR TTSK, 2003).  Verejná 

kanalizačná sieť sa nachádza len v troch obciach a to Boheľov, Dolný Štál a Veľký Meder. 

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

jestvujúcimi prícestnými odvodňovacími rigolmi do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd 

(ČOV) Dolný Štál.  

Čistiareň odpadových vôd v ostatných obciach nie je vybudovaná, odpadové vody sú 

odvádzané do žúmp a septikov, čo sa potom vyváža fekálnymi vozidlami na 

poľnohospodárske pôdy. V týchto obciach sa kanalizácia plánuje, no z finančných zdrojov je 

to zdĺhavý proces. Dažďové vody z komunikácií, z nehnuteľností a zo spevnených plôch sú 

odvádzané jestvujúcimi prícestnými odvodňovacími rigolmi.  

 

Vodovod 

Na území okrem obce má každá obec vybudovaný verejný vodovod, alebo sú 

napojené na najbližší diaľkový vodovod z Gabčíkova. Verejný vodovod v obci Dolný Štál je 

zásobovaný kvalitnou pitnou vodou zo spoločného vodojemu pre obce Dolný Štál, Boheľov a 

Padáň. Riešené územie je zásobované kvalitnou pitnou vodou. Stav vodovodnej siete 

umožňuje väčšine obyvateľov obce, ako aj organizáciám a podnikateľom napojiť sa na pitnú 

vodu z verejného vodovodu. Stav vodovodnej siete umožňuje obyvateľom obce, ako aj 

organizáciám a podnikateľom napojiť sa na kvalitnú pitnú vodu z verejného vodovodu. Do 

nových rozvojových lokalít je potrebné postupne vybudovať rozvodnú sieť pitnej vody. 

 

Plynovod 

Územie regiónu je plno splynofikované. Prevádzkovateľom plynovodu je spoločnosť 

Slovenský plynárenský priemysel. Zemný plyn je v prevažnej miere využívaný na 

vykurovanie, na prípravu teplej vody. V prípade výstavby nových rodinných domov, objektov 

občianskej vybavenosti je možnosť predĺženia plynových rozvodov k týmto objektom. Možno 



 

46 

 

konštatovať, že podstatná časť tepla pre účely vykurovania, varenia a prípravy TÚV objektov 

bytových aj nebytových, sa vzhľadom na svoju všestrannú výhodnosť, získava spaľovaním 

zemného plynu. Plynofikácia mala pozitívny vplyv na stav životného prostredia v obci, 

nakoľko sa znížil podiel popolu zo spaľovania uhlia z komunálneho odpadu.  

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

V súčasnosti každá jedna obec je zásobovaná elektrickou energiou na dobrej úrovni. 

Zásobovanie je riešené vzdušnými vedeniami vysokého napätia 22 kWh. výkon 

transformátorov vyhovuje súčasným požiadavkám územia. Verejné osvetlenie je riešené 

inštalovaním výbojkových svietidiel na jestvujúcich elektrických betónových stĺpoch, staré 

svietidlá (o intenzite 125 W, 250 W) sú priebežne vymieňané za nové, úspornejšie. Verejné 

osvetlenie obcí je v nevyhovujúcom technickom stave. Technický stav miestneho verejného 

rozhlasu je v obciach daného regiónu schopný prevádzky, ale značne zastaraný.  

 

Telekomunikácie 

Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal výrazný kvantitatívny i 

kvalitatívny rast, predstihujúci mnohonásobne rozvoj ostatných odvetví technickej 

infraštruktúry. Je to jednak prestavbou a rekonštrukciou pevnej telefónnej siete a ústrední, ale 

hlavne rozvojom mobilných telefónnych systémov a ich plošného uplatnenia a rozvojom 

internetovej siete. Územie regiónu má dobré GSM pokrytie. V súčasnosti je potrebné venovať 

pozornosť i rozširujúcim sa informačným sieťam. Internetová gramotnosť v obcia je nízka, 

preto treba podporovať investície na zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu 

v každej domácnosti obce. 

Nedostatky územia v oblasti technickej infraštruktúry a prvkov verejnej infraštruktúry 

budú obce riešiť implementáciou Stratégie miestneho rozvoja CLLD, a to aktivitami 

Rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 

2000 EO. 

Nasledujúca Tabuľka č. 11: Technická infraštruktúra odzrkadľuje vybavenosť 

jednotlivých samospráv prvkami technickej infraštruktúry. 

 

Tabuľka 11 Technická infraštruktúra obcí 

Obec kanalizácia vodovod plynovod elektrická 
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energia 

 Baloň    X  X  x 

Boheľov  X  X  X  X 

Brestovec    X  X  X 

Čiližská Radvaň    X  X  X 

Dolný Štál  X  X  X  X 

Kľúčovec    X  X  X 

Medveďov    X  X  X 

Ňárad    X  X  X 

Okoč    X  X  X 

Padáň    X  X  X 

Pataš    X  X  X 

Sap      X  X 

Veľký Meder  X  X  X X 

Zdroj: PHSR obcí 

 

 

 

Dopravná infraštruktúra 

Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné 

predpoklady rozvoja obce, ktoré významne ovplyvňujú jej hospodársky potenciál, spôsob 

života i životnú úroveň jej obyvateľov. Veľký význam dopravy je daný jej podstatným 

vplyvom na efektivitu dovozu vstupov do územia a vývozu výstupov výroby z daného 

územia.  

Záujmové územie sa nachádza v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho 

významu, čo v budúcnosti môže znamenať silný rozvojový impulz pre daný región. 

Významné európske multimodálne koridory: 

 koridor č. VII (vodná cesta Dunaj – najbližší prístav sa nachádza v Gabčíkove vo 

vzdialenosti 10 km).  

 koridor č. IV (Berlín / Norimberg-Praha-Kúty-Bratislava-Nové Zámky / Komárno-

Štúrovo-Maďarsko lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy). 
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Tieto dopravné koridory patria medzi najvýznamnejšie komunikačné osi v Európe. 

V budúcnosti teda nevyhnutnou úlohou bude využiť prítomnosť hore uvedených európskych 

komunikačných systémov, bude potrebné zlepšiť infraštrukturálne prepojenia na hore 

uvedené európske multimodálne koridory. 

Cestná infraštruktúra: 

 Cesta II/567 Galanta – Topoľníky – Okoč – Veľký Meder, 

 Cesta III/5619 Dolný Štál – Okoč, 

 Cesta I/63 Štúrovo – Komárno – Dunajská Streda – Bratislava, 

medzinárodná komunikačná os  s označením E575 

ide o európsku cestu medzinárodného významu, ktorá začína v Bratislave, končí 

v meste Győr (Maďarsko), 

 Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov – štátna hranica s Maďarskom. 

 Cesta II/561 Veľký Meder – Galanta, ktorá sa ďalej spája s ďalšími významnými 

centrami – Galantou, Šaľou, Trnavou a Nitrou. 

Miestne komunikácie majú bezprašnú povrchovú úpravu, všetky miestne komunikácie 

majú spevnený povrch a rôzne šírkové a smerové usporiadanie. V strednodobom horizonte je 

potrebná určitá rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v jednotlivých obciach 

vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť dopravy. 
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Obrázok 12 Cestná infraštruktúra 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Železničná doprava 

Väčšina obcí územia je napojená na európsky železničný systém: Ňárad, Okoč. 

 

Hromadná doprava 

Integrovaný regionálny systém hromadnej dopravy zabezpečuje organizáciu a 

prepojenie hlavných zložiek hromadnej cestnej dopravy v hlavných smeroch pohybu 

cestujúcich, ktorými pre riešené územie sú: 

 cesty do obvodného/okresného centra Dunajská Streda (20 km), 

 cesty do regionálneho uzla Gabčíkovo (7 km), 

 cesty do regionálneho uzla Veľký Meder (20 km). 
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Hromadnú prepravu osôb do zamestnania, škôl, úradov a za nákupmi zabezpečuje 

autobusová preprava (prostredníctvom prímestských liniek, ktoré zabezpečuje SAD Dunajská 

Streda a.s.). 

 

3.1.6 Ekonomické zdroje 

Trh práce 

Domáca reálna ekonomika a jej úloha je jednou z najdôležitejších prvkov finančnej 

stability ekonomiky, ktorá je podmienená vzájomným pôsobením vo finančnom sektore, na 

finančných trhoch a v platobnom systéme. Jej stabilita je daná stabilitou v jednotlivých 

sektoroch – vo verejnom sektore, v sektore nefinančných spoločností, v sektore domácností 

a v sektore zahraničného obchodu. Hospodárske aktivity v rámci územia poskytujú pracovné 

miesta len pre časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  

 

Poľnohospodárstvo 

Hospodárstvo územia môžeme charakterizovať ako hospodárstvo založené na 

poľnohospodárskej výrobe. Rozhodujúca časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva nachádza 

zamestnanie v poľnohospodárstve. 

Rastlinná výroba je podmienená kvalitou pôdneho fondu územia a klimatickým 

pásmom. Nachádza sa tu kukuričná výrobná oblasť, ktorá je okrem kukurice vhodná aj na 

pestovanie všetkých teplomilných plodín. Hlavnou pestovanou plodinou je kukurica. 

Pestovanie kukurice má v danom regióne tradične vysokú úroveň, pokusne sa pestujú aj 

šľachtené kultúry. V súvislosti s touto tradíciou sa tu v minulosti organizovali ukážkové dni 

kukurice s medzinárodnou účasťou. 

Ďalej sa pestuje pšenica a jačmeň, ktoré v minulých rokoch tvorili v minulých rokoch 

¾ osevných plôch. V 50tych rokoch 20. Storočia sa na niektorých miestach územia pokusne 

pestovala ryža pretože sa tu vyskytovalo množstvo zamokrených pôd. 

Z krmovín sa pestujú najmä:  

 kukurica na siláž,  

 lucerna,  

 jarné miešanky. 
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Ako doplnkové plodiny sa pestujú: 

 technické plodiny,  

 okopaniny,  

 zelenina. 

Z technických plodín sú zastúpené:  

 olejniny,  

 repka olejná,  

 slnečnica. 

Pestuje sa aj zelenina v skleníkoch vykurovaných termálnou vodou alebo voľne, 

väčšinou je pestovaná drobnopestovateľmi. Rozvinutá živočíšna výroba si vyžaduje dostatok 

kŕmnych produktov. 

Keďže je poľnohospodárstvo významnou oblasťou v rámci riešeného územia, jeho 

potenciál a ďalší rozvoj je schopný prispieť k rozvoju územia partnerstva ako celku. Tento 

rozvoj sa dosiahne prostredníctvom opatrenia M04 – Investície do hmotného majetku. 

 

Priemysel 

Priemysel má v rámci riešeného územia z dôvodu jeho ekonomicko – geografickej 

polohy veľmi slabú výrobnú funkciu. Podniky a spoločnosti pôsobia v tejto oblasti sú uvedené 

nižšie v zozname významných podnikov. Cieľom MAS Podunajsko, o.z. v tejto oblasti je 

vytvoriť vyhovujúce podmienky pre rozvoj hospodárskych aktivít územia, tvorbu nových 

pracovných miest a tým zabezpečiť aj rozvoj zamestnanosti územia. 

 

Cestovný ruch 

Cestovný ruch je významnou oblasťou rozvoja územia, pretože sa podieľa na rozvoji 

ďalších oblastí, ako sú doprava, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo 

alebo služby. Cestovným ruchom rozumieme súbor javov, vzťahov, ktoré prispievajú k tvorbe 

pracovných miest a znižovaniu nezamestnanosti. Ďalším pozitívnym prínosom cestovného 

ruchu je tvorba multiplikačného efektu, pozitívne ovplyvňovanie zárobkovej situácie 

obyvateľstva a stimulácia rozvoja infraštruktúry regiónu. Národný program rozvoja 

cestovného ruchu navrhuje rozvíjať nasledovné oblasti cestovného ruchu: letná rekreácia pri 

vodných plochách, vodné športy, cykloturizmus, mestský a kultúrny cestovný ruch, zdravotný 
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cestovný ruch v jeho klasickej liečebnej podobe, relax, fitnes, kondícia, skrášľovanie a iné, 

vidiecky cestovný ruch a agroturistiku a doplnkové formy cestovného ruchu.  

V meste Veľký Meder sa nachádza Thermalpark Veľký Meder s celoročnou 

prevádzkou, ktorý je reprezentovaný areálom termálneho kúpaliska, bazénmi s termálnou 

vodou, tobogánmi, saunovým svetom, skrášľovacími procedúrami, športovým ihrisko, 

reštauráciami, bufetmi, detskými ihriskami. Neďaleko sa nachádza rybársky revír Štrkovisko 

Padáň, ktorý je súkromným rybárskym  revírom spoločnosti Gaviál s.r.o. Štrkovisko je bohato 

zarybnené, takže si tu príde na svoje každý rybár.  

Výrazným spôsobom ovplyvňuje cestovný ruch existencia termálneho kúpaliska 

THERMALPARK v Dunajskej Strede, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie 

a najnavštevovanejšie rekreačné strediská Žitného ostrova. Termálne kúpalisko poskytuje 

možnosť rekreácie v liečivej termálnej vode, možnosti oddychu v parku, pri jazere, bazény, 

bufety, hotel, penzión, kemp, stravovacie služby a množstvo doplnkových služieb. 

Územie verejno – súkromného partnerstva MAS Podunajsko, o.z. je zaujímavé aj 

z hľadiska kultúrnych a historických pamiatok. Táto sféra predstavuje nevyužitý potenciál 

územia. Vhodnou a cielenou propagáciou kultúrnych a historickým prvkov je možné prispieť 

k rozvoju aj tejto oblasti cestovného ruchu. 

Geografické, klimatické a hydrologické charakteristiky predurčujú toto územie pre 

rôzne formy cestovného ruchu, ktorými sú napríklad cykloturistika, kúpeľná turistika, vodná 

turistika, pešia turistika alebo poľovnícka turistika. Z pohľadu rozvoja vidieka je dôležitá 

sféra rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Vidiecky cestovný ruch zahŕňa služby ubytovacie, 

služby stravovacie, možnosti rekreačných aktivít, voľnočasových aktivít, animácií, ako 

napríklad zber drobného ovocia, zabíjačky a mnohé ďalšie. 

Z uvedeného sme určili oblasti reálneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu pre 

územia MAS Podunajsko, o.z.: 

 skvalitnenie služieb poskytovaných v oblasti cestovného ruchu, 

 vidiecka turistika a agroturistika, 

 letná rekreácia – cykloturizmus, hobby turizmus, poľovnícky cestovný ruch, 

kulinárska turistika, 

 marketingové aktivity a propagácia miestnych produktov, kultúrnych hodnôt 

a pamiatok. 
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Rozvoj nepoľnohospodárskych podnikov, teda podnikov pôsobiacich v oblasti 

priemyslu a cestovného ruchu bude zabezpečený prostredníctvom opatrenia M06 – Rozvoj 

poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti a aktivity Zakladanie nových 

a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, 

družstiev. 

 

Zamestnanosť 

Okres Dunajská Streda patril začiatkom 90. rokov medzi regióny Slovenska 

s najvyššou úrovňou nezamestnanosti, zvlášť okolie Veľkého Medera. V priebehu posledných 

rokov vak došlo k miernemu zlepšeniu tejto situácie, k oživeniu hospodárstva v regióne a od 

roku 2003 má evidovaná miera nezamestnanosti klesajúcu tendenciu. Tento pokles miery 

nezamestnanosti môžeme z určitej časti pripisovať zvýšeniu ponuky pracovných možností 

v okolitých mestách a taktiež možnosti cezhraničnej pracovnej migrácie. Svoj podiel na 

poklese nezamestnanosti má aj administratívna zložitosť a sprísnenie podmienok v súvislosti 

s registráciou nezamestnaných. 

Významným ukazovateľom situácie na trhu je miera evidovanej nezamestnanosti 

územia, ktorá pomáha klasifikovať problémové regióny. Dôsledkom nezamestnanosti je 

sociálna a ekonomická ohrozenosť. Nezamestnanosť v okre Komárno je 15,48%, 

nezamestnanosť v okrese Dunajská Streda je 10,34%, z čoho vyplýva že priemerná 

nezamestnanosť územia MAS Podunajsko, o.z. je 12,91%, kým celoštátny priemer 

nezamestnanosti predstavuje 12,29%.  

Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odhaľuje, že najzraniteľnejšie sú skupiny s 

najnižšou kvalifikáciou a vzdelaním. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú prekážku pri 

uplatnení sa na trhu práce. Vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním svedčí 

o štrukturálnych zmenách v dopyte po práci a jeho orientácii na kvalifikovanú a kvalifikačne 

flexibilnú pracovnú silu. Práve z tohto dôvodu sú potrebné investície do vzdelávania 

obyvateľov, podnikateľov a jednotlivcov, aby sa zabezpečil ich osobný rozvoj a zvýšila sa 

kvalita ľudských zdrojov územia. Tento cieľ chce občianske združenie dosiahnuť 

prostredníctvom opatrenia M01 – Prenos znalostí a informačné akcie. 

Významné podniky územia 
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 Medzičilizie, a.s. – prevádzka v 8 obciach, vytvára 200 pracovných miest –  

poľnohospodársky podnik - Čiližská Radvaň, 

 Dan-Slovakia Agrar, s.r.o. – poľnohospodársky podnik - Čiližská Radvaň, 

 Corn Corp, s.r.o. – poľnohospodársky podnik - Čiližská Radvaň, 

 VM Agromed, a.s. – poľnohospodársky podnik - Čiližská Radvaň, 

 Stlimm and Schneider – Pataš – ľahký priemysel, 

 Mäsocentrum s.r.o. – bitúnok a výroba mäsových výrobkov – Dolný Štál, 

 B.A.R. s.r.o. – krajčírstvo, sériové šitie, 

 Agropodnik, a.s. Trnava - Dolný Štál, 

 Sempol, s.r.o. – výroba osív - Dolný Štál, 

 Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál – komplexné služby v oblasti rastlinnej 

a živočíšnej výroby, 

 DUNSTAV PREFABETON s.r.o. – výroba betónových výrobkov – Sap, 

 Medzičilizie, a.s., Farma Sap – živočíšna výroba, chov ošípaných, prasiatok - Sap 

O ekonomickej situácii jednotlivých obcí hovorí nasledujúca tabuľka, ktorá vyčísľuje 

hodnoty majetkov obcí, výnosov a nákladov v EUR, viď tabuľka 12: Ekonomická situácia 

jednotlivých obcí. 

3.1.7 Majetok obcí 

Tabuľka 12 Majetok obcí 

Obec Majetok v EUR Výnosy v EUR Náklady v EUR 

 

Baloň 3 730 588,01 EUR 335 251,10 EUR 330 017,49 EUR 

Boheľov 1 126 979,14 EUR 200 965,79 EUR 220 175,51 EUR 

Brestovec 2 530 193,17 EUR 501 253,36 EUR 519 355,97 EUR 

Čilizská Radvaň 3 119 608,70 EUR 647 558,71 EUR 652 385,73 EUR 

Dolný Štál 4 652 023,76 EUR 901 367,78 EUR 1 026 932,20 EUR 

Kľučovec 477 307,28 EUR 143 629,23 EUR 158 451,09 EUR 
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Medveďov 612 329,44 EUR 235 194,00 EUR 232 387,91 EUR 

Ňárad 1 035 593,48 EUR 296 726,21 EUR 334 025,94 EUR 

Okoč 4 263 153,75 EUR 1 454 152,69 EUR 1 390 526,49 EUR 

Padaň 1 377 612,64 EUR 442 626,39 EUR 427 203,61 EUR 

Pataš 1 034 540,92 EUR 268 303,26 EUR 281 226,29 EUR 

Sap 193 587,63 EUR 123 770,66 EUR 138 806,39 EUR 

Veľký Meder 25 429 591,46 EUR 4 160 979,24 EUR 4 388 432,35 EUR 

Zdroj: Register účtovných závierok 

 

3.2 SWOT analýza  

Tabuľka 13 SWOT analýza územia MAS Podunajsko 

Oblasť: Prírodné pomery, poloha, životné prostredie 

Silné stránky - Vynikajúce klimatické podmienky pre pestovanie teplomilných rastlín 

- Vysokoúrodné pôdy a vhodné podmienky vhodné pre 

poľnohospodárstvo, zaujímavé prírodné bohatstvo 

- Výhodná geografická poloha v urbanistickom trojuholníku Bratislava 

– Viedeň – Budapešť 

- Dobrá geografická poloha vzhľadom k rozvojovým pólom – 

Bratislava, Dunajská Streda, Győr 

Slabé stránky - Vytváranie čiernych skládok odpadu 

- Nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám 

- Spaľovanie odpadov obyvateľmi regiónu 

- Narastanie individuálnej automobilovej dopravy 

- Chýbajúca kanalizačná sieť v niektorých obciach 

Príležitosti - Separovaný zber odpadu z domácností 

- Dobudovanie kanalizačnej siete 

- Dodržiavanie noriem EU v produkcii znečisťujúcich látok v priemysle 

- Obnoviteľné zdroje energie – geotermálna energia, energia biomasy, 
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verená energia 

Ohrozenia - Zhoršujúci sa stav životného prostredia 

- Zhoršujúca sa kvalita pôdy 

- Znečistenie ovzdušia veľkým znečisťovateľmi,  

- Zníženie biodiverzity 

Oblasť: Ekonomika, podnikanie, rozvoj územia 

Silné stránky - Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

- Existencia množstva remeselníkov a malých výrobcov v území 

- Rýchla dostupnosť krajského a hlavného mesta 

- Vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku 

- Možnosť cezhraničnej spolupráce 

- Dostatok nehnuteľností vhodných na podnikanie 

- Dostatočne vybudovaná cestná sieť 

- Železničná doprava 

Slabé stránky - Nedostatok pracovných príležitostí 

- Nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov u fyzických osôb, 

ktorá zabraňuje rozvoju podnikateľských aktivít 

- Zlý technický stav poľnohospodárskej technológie 

- Absencia miestnych tržníc vhodných na predaj domácich produktov 

- Dochádzanie obyvateľstva za prácou do väčších okolitých miest  

Príležitosti - Záujem investorov 

- Dobré klimatické podmienky okresov Dunajská Streda a Komárno 

- Rozvoj odvetví využívajúcich obnoviteľné zdroje energie 

- Rozvoj informačných technológií 

- Zahraničné investície 

- Podpora projektov z fondov EÚ 

Ohrozenia - Pomalá výstavba technickej infraštruktúry 

- Veľká administratívna náročnosť pre získanie financií zo štátnych 

dotácií a fondov EÚ 

- Nedostatok investičného kapitálu 

- Neochota obyvateľstva investovať do ďalšieho vzdelávania 

Oblasť: Kultúra, cestovný ruch 
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Silné stránky - Región so silnými tradíciami 

- Prítomnosť kultúrnych pamiatok 

- Rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru 

- Dobré kultúrne povedomie obyvateľstva 

- Turisticky zaujímavé lokality v území 

- Termálne kúpaliská 

- Ubytovacie kapacity 

- Priestor pre pešiu a cykloturistiku 

- Existencia štrkovísk pre letnú turistiku 

- Poľovné revíry 

Slabé stránky - Nedostatočná úroveň stravovacích a ubytovacích služieb 

- Slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami 

- Slabá propagácia územia 

- Nedostatok športovísk 

- Nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť kultúrnych zariadení 

a pre ich rozvoj 

- Chátrajúci stav kultúrnych pamiatok 

- Neexistencia zariadení propagujúcich tradičné remeslá  

Príležitosti - Usporadúvanie spoločných kultúrnych a spoločenských akcií 

- Každoročné spoločné folklórne slávnosti 

- Výstavba remeselného dvora 

- Lepšie koordinovanie a propagovanie aktivít regiónu 

- Vybudovanie ďalších cyklotrás v okolí 

- Dostavba športovej infraštruktúry 

- Spracovanie multimediálnych propagačných materiálov v rôznych 

jazykových mutáciách 

- Rozvoj kultúry menšín  

Ohrozenia - Nezáujem obyvateľstva o rozvoj svojho kultúrneho povedomia 

- Slabá podpora kultúry zo strany štátu a VÚC 

- Nízka tvorba disponibilných zdrojov ekonomických subjektov 

zamedzuje rozvoju podnikania, náročné získavanie úverových zdrojov 

- Zlý stav kultúrnych pamiatok v území 

Oblasť: Infraštruktúra a občianska vybavenosť 
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Silné stránky - Vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie 

- Dostatočná kapacita elektrickej siete 

- Dobré zásobovanie obyvateľov pitnou vodou  

- Dobré prepojenie miestnych komunikácií na hlavnú cestnú sieť 

- Dostupná železničná sieť – nákladná a  osobná doprava 

- Existencia verejného osvetlenia 

- Digitálna telekomunikačná sieť 

- Dobré pokrytie signálom mobilných operátorov  

- Z funkčného hľadiska veľmi vyhovujúci systém regionálnej 

autobusovej a železničnej dopravy 

- Existencia verejných rozhlasov v jednotlivých obciach 

- Hustota existujúcej infraštruktúry cestnej dopravy 

- V blízkosti regiónu nachádzajúce sa križovanie multimodálnych 

európskych koridorov smer západ-východ a sever-juh, ktoré spájajú 

hlavné sídelno-hospodárske ťažiská SR a napájajú ich na európsky 

dopravný systém 

Slabé stránky - Absencia kanalizačnej siete v niektorých častiach územia 

- Nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, potreba dobudovania 

- Absencia chodníkov  

- Nedostatok parkovacích miest pri organizáciách občianskej 

vybavenosti 

- Nedostatok finančných zdrojov na dostavbu kanalizačnej siete 

- Potrebná rekonštrukcia miestnych vodovodov   

- Zlý technický stav miestnych komunikácií 

- Zlý technický stav miestnych verejných rozhlasov 

- Nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej 

infraštruktúry 

- Fyzicky nedostupný internet v území s nízkou hustotou osídlenia, 

alebo málo atraktívny pre používateľov  

- Nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej infraštruktúry 

- Nízky podiel ciest vyšších tried na celkovej dĺžke ciest v regióne 

- Nedobudovaná sieť rýchlostných ciest 

Príležitosti - Dostavba splaškovej a výstavba dažďovej kanalizačnej siete 
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- Príprava pozemkov pre IBV 

- Doplnenie chýbajúcej plochy statickej dopravy pri zariadeniach 

občianskej vybavenosti a rekreácie 

- Možnosť získať financie na rekonštrukciu panelových domov z 

eurofondov 

- Vybudovanie miestneho bezdrôtového rozhlasu 

- Rekonštrukcia mostov a lávok 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- Dobudovanie chodníkov popri miestnych komunikáciách 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho rozšírenie 

- Príprava pozemkov pre budúcu priemyselnú zónu 

- Výstavba cestnej komunikácie 

- Možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ 

- Využitie významnej geografickej polohy územia z hľadiska 

prechádzajúcich dopravných koridorov 

Ohrozenia - Malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu 

- Zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií 

- Absencia chodníkov popri miestnych cestných komunikáciách, 

- Nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných 

bánk 

- Znižovanie konkurencieschopnosti železničnej dopravy 

- Pokles rozsahu prepravy na železnici a zvyšovanie negatívnych 

účinkov dopravy na životné prostredie 

- Zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy cestnej infraštruktúry 

- Oneskorená výstavba a modernizácia cestnej siete 

- Zníženie dopravnej dostupnosti a s tým spojené zníženie atraktívnosti 

územia pre investorov 

- Zhoršenie dopravnej obsluhy 

- Spomalenie hospodárskeho rastu 

- Narastanie environmentálneho zaťaženia 

- Trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej dopravy  na individuálnu 

dopravu 

Oblasť: Sociálna oblasť a zdravotníctvo 
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Silné stránky - Nájomné byty  

- Kluby dôchodcov, penzióny pre seniorov 

- Počet praktických lekárov v území je dostačujúci 

- Opatrovateľská služba  

- Zlepšovanie  právneho  a inštitucionálneho rámca sociálnej inklúzie 

- Realizované reformy, vrátane inštitucionálnych a fiškálnych  v oblasti 

sociálnej inklúzie 

- Dôraz na princíp subsidiarity 

- Zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a dostupnosti opatrení sociálnej 

inklúzie 

- Dôraz na kvalitu a profesijné zabezpečenie 

- Fiškálna decentralizácia 

- Kvalitné neštátne subjekty pôsobiace v niektorých oblastiach sociálnej 

sféry  

- Zavádzanie podporných opatrení pre rodiny s deťmi 

- Vysoká solidarita a podpora v rámci rodín v súvislosti so 

starostlivosťou o deti a odkázané osoby 

- Existencia klubov mladých 

- Činnosť Červeného kríža 

- Verejné stravovanie 

Slabé stránky - Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnych služieb 

- Absencia týždenného al. denného stacionára pre dlhodobo chorých 

- Absencia niektorých lekárov – špecialistov v území a jednodňovej 

chirurgie 

- Zdravotný stav obyvateľstva 

- Pretrvávanie tradičných spádových oblasti dochádzky za prácou 

- Nízka úroveň priestorovej mobility za prácou a nízky rozsah 

medziokresnej a medzikrajskej dochádzky za prácou 

- Absencia systému podporných poradenských a informačných služieb 

pre potreby pracovnej mobility  (mobilitný servis)  

- Prehlbovanie dlhodobej nezamestnanosti 

- Absencia širšej podpory vzdelávania a zamestnávania osôb 

vzdialených od trhu práce dlhšie obdobie z dôvodu starostlivosti o 
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dieťa alebo o ďalšieho člena rodiny, príslušnosti  k marginalizovanej 

alebo vylúčenej skupine populácie 

- Nízka dostupnosť a úzka variabilita sociálnych služieb a výkonu iných  

opatrení 

- Nedostatok aktivít zameraných na podporu začleňovania niektorých 

znevýhodnených skupín  do spoločnosti  a znižovanie rizík sociálno-

patologických javov  

- Nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby a 

nedostatok služieb dlhodobej starostlivosti 

- Nedostatočné využívanie viaczdrojového financovania 

Príležitosti - Výstavba nových zdravotných stredísk 

- Možnosť získať financie na výstavbu nových nájomných bytov 

- Možnosť získať financie na výstavbu bytov pre rómsku menšinu 

žijúcu v zlých socio-ekonomických podmienkach 

- Rozšírenie opatrovateľskej služby 

- Zlepšenie štandardu zdravotníckych zariadení v dostupných 

zariadeniach 

- Podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných opatrení, projektov a 

programov na podporu sociálneho začleňovania ohrozených skupín 

podľa ich  špecifických  potrieb 

- Dôrazné uplatňovanie princípu subsidiarity 

- Začleňovanie do širšieho  priestoru a vyrovnávanie  európskych 

štandardov 

- Zvýšenie vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne ľudských zdrojov 

zodpovedajúcej dopytu na trhu práce a znalostnej ekonomike 

- Možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU 

Ohrozenia - Rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii 

- Zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva 

- Zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľov stredného veku 

- Rast počtu srdcovo-cievnych a onkologických chorôb, 

- Vysoký výskyt alergických ochorení 

- Pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť 



 

62 

 

- Prehlbovanie  chudoby u niektorých skupín populácie a  reprodukcia 

chudoby 

- Zvyšujúci sa počet obyvateľov odkázaných na pomoc iných  

- Zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby a iné opatrenia 

pretrvávaním poskytovania  tradičných foriem pomoci  a služieb 

pobytového charakteru   a riziko  znižovania kvality života občanov 

finančnou náročnosťou sociálnych služieb pre klienta, 

- Klesanie kvality poskytovaných služieb a vykonávaných opatrení v 

dôsledku absencie systému prehlbovania kvalifikácie a ich celková 

nedostupnosť 

- Nepriaznivý demografický vývoj 

Oblasť: Školstvo a šport 

Silné stránky - Existencia materských škôl 

- Existencia základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským 

- Existencia základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským 

- Existencia stredných škôl a gymnázia 

- Existencia telocviční 

- Existencia futbalových ihrísk, činnosť športových klubov 

Slabé stránky - Zlý stav budov materských, základných a stredných škôl 

- Nedostatok športových ihrísk v areáloch základných škôl 

- Absencia sociálnych zariadení pri športoviskách 

- Potreba rekonštrukcie športových ihrísk 

- Deficit v materiálno-technickom vybavení škôl 

- Deficit finančných prostriedkov znamená sústavné obmedzovanie 

nákupu nástrojov a zariadení v školstve 

Príležitosti - Zvyšovanie technickej vybavenosti škôl 

- Koordinácia výchovy a vzdelávania so všetkými odbornými 

inštitúciami 

- Podpora záujmových krúžkov 

- Spolupráca s podnikmi v regióne vrátane zvýšenia prístupu žiakov 

k moderným formám vzdelávania 

- Záujem škôl, vzdelávacích inštitúcií a tretieho sektora o zapojenie do 

medzinárodnej spolupráce a do výchovno-vzdelávacích programov a 
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projektov 

Ohrozenia - Vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež (závislosti, konzumné 

kultúry...) 

- Nedostatok finančných prostriedkov na údržbu existujúcich 

športových objektov 

- Nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora talentovanej 

mládeže v jednotlivých druhoch športov 

- Nárast sociálnej ohrozenosti mládeže 

- Nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu nových športovo-

rekreačných objektov 

- Nevyhovujúca štruktúra kvalifikácie pracovnej sily  

- Deformovaný trh práce, ktorý bude vyžadovať len určitý typ 

kvalifikácie 

- Úzky vzťah medzi sociálno-ekonomickou situáciou rodiny a 

dosiahnutou úrovňou vzdelania detí 

- Skeptické vnímanie hodnoty štúdia obyvateľstvom 

- Nízky podiel HDP vynakladaný na vzdelávanie 

- Slabá reflexia príčin znižovania kvality vzdelávania v pripravovaných  

zámeroch reforiem 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Spracovaná SWOT analýza reflektuje silné, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 

v nasledovných oblastiach:  prírodné pomery, poloha, životné prostredie; ekonomika, 

podnikanie, rozvoj územia; kultúra, cestovný ruch; infraštruktúra a občianska vybavenosť; 

sociálna oblasť a zdravotníctvo; školstvo a šport. Na základe analýzy sa určili hlavné ciele 

MAS Podunajsko, o.z. 

3.3 Identifikácia potrieb 

Silnou stránkou územia MAS Podunajsko, o.z. je jeho výhodná geografická poloha. 

Práve poloha má pozitívny vplyv na jeho ďalší rozvoj. Dobre rozvinutá technická 

infraštruktúra je východiskom pre rozvoj ekonomického potenciálu územia a má priamy 

vplyv na zamestnanosť. Dotknuté územie zabezpečuje priaznivé podmienky pre živnostníkov, 

malé a stredné podniky. Vhodné prírodné podmienky a úrodné pôdy predurčujú územie na 
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poľnohospodársku činnosť. Rastlinná a živočíšna výroba majú nezastupiteľné miesto 

v hospodárstve. Potenciál poľnohospodárstva sa odzrkadľuje v ekonomickej výkonnosti 

regiónu. Na rozvoj poľnohospodárstva má priaznivý vplyv aj dostatočné technické 

zabezpečenie. Prínosom pre región je aj obyvateľstvo v produktívnom veku a vzdelanostné 

úroveň obyvateľstva.  Na životné prostredie treba klásť osobitný dôraz. Je potrebné 

dobudovať kanalizačnú sieť. Slabou stránkou je vznik čiernych skládok. Cestovný ruch 

územia má zvyšujúci sa potenciál. Termálne kúpalisko vo Vekom Mederi má celoslovenský 

význam.  Prínosom sú aj významné prírodné krásy, ktoré sú lákadlom pre turistov a 

cyklotrasy. Slabou stránkou je nedostatočná propagácia územia doma i v zahraničí. MAS 

Podunajsko, o.z. má silnú väzbu na tradície a kultúru, nakoľko sa jedná o zmiešané 

slovensko-maďarské územie.   

SWOT analýzou, auditom zdrojov a dotazníkovým prieskumom boli identifikované 

konkrétne problémy územia, ktoré je potrebné odstrániť. Práve preto sa určili potreby, 

ktorými sa MAS Podunajsko o.z. bude snažiť problémy odstrániť. O aktivitách, ktoré viedli 

k určeniu problémov bola široká verejnosť informovaná prostredníctvom miestnych rozhlasov 

a stretnutí s občanmi. Pred spracovaním analýzy boli distribuované v každej z obcí MAS 

Podunajsko o.z. do domácností dotazníky v počte 2 058 ks. Z tohto počtu dotazníkov sa 

vrátilo 1 122 ks, čo predstavuje 54,52%. Obyvatelia vyjadrili svoj názor k jednotlivým 

oblastiam života vo svojom okolí. 

Tabuľka 14 Problémová analýza 

1. Zvýšenie 

ekonomického 

rozvoja, zvýšenie 

zamestnanosti 

 - Nedostatočná podpora poľnohospodárstva 

- Slabá podpora živnostníkov, malých a stredných podnikov 

- Málo pracovných príležitostí v území 

- Zatváranie malých prevádzok 

2. Skvalitnenie vzhľadu 

obcí  

- Zlý stav verejných budov a priestranstiev 

- Zlý technický stav materských a základných škôl 

- Slabá starostlivosť o kultúrne a historické dedičstvo 

3. Zlepšenie technickej 

a dopravnej 

infraštruktúry 

- Zlý stav cestnej infraštruktúry 

- Nedostatočná údržba cestnej infraštruktúry 

- Ohrozujúci pohyb chodcov 

- Nevyužitý potenciál alternatívnej dopravy  

4. Podpora cestovného - Slabá a nekoncepčná propagácia územia 
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ruchu - Nedostatočné využitie potenciálu územia 

- Nízka kvalita poskytovaných služieb 

5. Stav životného 

prostredia 

- Dobudovanie kanalizácie a ČOV 

- Nedostatočný zber separovaného odpadu 

- Existencia čiernych skládok odpadu 

- Slabé ekologické a environmentálne povedomie občanov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4 Strategický rámec 

4.1  Definovanie vízie a strategického cieľa 

Vízia je úzko prepojená na vnímanie aspektov života v našom regióne. Medzi hlavné oblasti 

záujmu patrí bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych aj spoločenský život. 

Vízia verejno-súkromného partnerstva bola vytvorená spoločne, každá obec sa na jej tvorbe 

spolupodieľala a je s ňou stotožnená. Táto vízia bude tvoriť podklad pri tvorbe spoločných 

rozhodnutí a procesu komunikácie v rámci partnerstva. V rámci rozvoja bolo jednoznačné 

rozhodnutie miestnych obyvateľov podporiť základné služby, vytvoriť pracovné príležitosti, 

rozvíjať infraštruktúru obcí a zlepšiť vzhľad obcí. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú treba 

realizovať, je ochrana životného prostredia a vytvoriť také prostredie, ktoré bude atraktívne 

nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre návštevníkov územia. 

Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte uskutoční v 

území, ak sa zrealizuje plánovaná súčinnosť v rozvojových prioritách. 

Strategický cieľ: 

„Zvýšiť kvalitu života obyvateľov MAS Podunajsko, o.z.  a zabezpečiť trvalo udržateľný 

hospodársky rozvoj využitím dostupného potenciálu“ 

 

4.2  Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

PRIORITA 1: VYTVORENIE LEPŠÍCH PODMIENOK PRE PODNIKANIE A 

ZVÝŠIŤ 

VZDELANOSŤ V OBLASTIACH HOSPODÁRSKEHO A SPOLOČENSKÉHO 

ŽIVOTA 
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Na základe SWOT analýzy vyplýva, že na území je nedostatok pracovných príležitostí, 

pričom región ponúka dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. To znamená, že toto 

obyvateľstvo je nútené vyhľadávať prácu v iných regiónoch, alebo iných krajinách. Územie 

má dobré predpoklady pre rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti 

poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu a remesiel. 

Nevyužité rezervy sú v oblasti poskytovania komerčných i nekomerčných služieb, ktorých 

nedostatočný rozvoj považujú na základe výsledkov realizovaného prieskumu obyvatelia 

územia za jedno z kľúčových slabých miest. Ekonomický rozvoj územia bude zabezpečovať 

ekonomickú stabilitu v budúcnosti, budú sa vytvárať pracovné miesta a tým sa zabráni 

migrácií obyvateľstva z územia. Poľnohospodárstvo predstavuje kľúčový aspekt pre 

hospodársky rozvoj územia. S cieľom zvýšiť efektivitu výrobných faktorov a dosiahnuť 

nárast pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve sa bude pozornosť sústreďovať na 

zabezpečenie stavebných a technologických investícii do poľnohospodárskych podnikov. 

K zvýšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov dôjde, napr. 

modernizáciou budov, strojov a technologickým vybavením. Modernizácia podnikov povedie 

k zlepšeniu poľnohospodárskej praxe, vyššej kvalite produktov, výnosom a zvýšeniu 

efektívnosti tradičnej poľnohospodárskej výroby. 

 

Špecifický cieľ 1.1 Vytvoriť priaznivé a zlepšiť existujúce podmienky v rámci 

poľnohospodárskeho sektoru 

Cieľom je zabezpečiť ekonomický rozvoj podporou malého a stredného podnikania. 

Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV: vytváranie nových pracovných miest a 

posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku, zvýšenie 

efektivity všetkých výrobných faktorov vrátane pôdy a dosiahnutie nárastu pridanej hodnoty 

poľnohospodárskych podnikov vrátane diverzifikácie činnosti. 

 

 

 

Opatrenie stratégie Opatrenie PRV/IROP 
Prispievanie k fokusovej oblasti (PRV)/ 

špecifickému cieľu /IROP/ 

1.1.1 

Podpora investícií 

poľnohospodárskych podnikov 

 

M04 - Investície do hmotného majetku 

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do 

poľnohospodárskych podnikov 

 

3A 

1.1.2 

Podpora diverzifikácie smerom 

k nepoľnohospodárskym 

činnostiam 

M06 - Rozvoj poľnohospodárskych 

podnikov a podnikateľskej činnosti 

Podopatrenie 6.4.Podpora na investície do 

vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

6A 
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 činností 

 

 

1.1.3 Podpora malého 

a stredného podnikania 

Zakladanie nových mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

 

5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej 

úrovni podporou podnikania a inovácií 

 

Špecifický cieľ 1.2 Zvýšiť vzdelanosť a zručnosti obyvateľov na vidieku  

Cieľom je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov a ich aktivizácia. Špecifický cieľ je v 

súlade s potrebami PRV: podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom 

hospodárstve a vo vidieckych oblastiach , zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a 

dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve. 

 

Opatrenie stratégie Opatrenie PRV Prispievanie k fokusovej oblasti (PRV) 

1.2.1 

Podpora vzdelávania v oblasti 

poľnohospodárstva a rozvoja 

vidieka 

 

M01 – Prenos znalostí a informačné akcie 

Podopatrenie 1.2. Podpora na demonštračné 

činnosti a informačné akcie 

3A, 6A 

 

PRIORITA 2: ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY, SLUŽIEB A OBČIANSKU VYBAVENOSŤ 

Priorita je zameraná na rozvoj a obnovu technickej, dopravnej a sociálnej infraštruktúry v 

území MAS Podunajsko, o.z.. Rozvinutá infraštruktúra predstavuje dôležitú oblasť pre rozvoj 

ekonomických a hospodárskych aktivít v území. Niektoré jestvujúce obecné stavby 

nezodpovedajú kvalitnej úrovni miestnych podujatí, resp. poskytovaniu služieb miestnemu 

obyvateľstvu. Rekonštrukciou a modernizáciou obecných  stavieb sa zvýši životný štandard 

miestneho obyvateľstva, čo bude mať aj vplyv na vyššiu kvalitu kultúrno-spoločenských 

podujatí a takisto zvýšený záujem obyvateľstva o verejné dianie. S cieľom zabezpečiť 

kvalitnejšie vzdelávanie je potrebné rekonštruovať, resp. modernizovať tieto objekty a 

zároveň aj zabezpečiť moderné, inovatívne didaktické pomôcky. Verejné priestranstvá a ich 

vzhľad sú obrazom obce a preto je v záujme vytvoriť také verejné priestranstvá, ktoré by 

poskytovali miesto pre stretávanie, oddych a športové aktivity – teda mali aj isté úžitkové 

hodnoty. 

 

Špecifický cieľ 2.1 Zlepšiť základné služby, občiansku vybavenosť a vzhľad obcí 

Cieľom je skvalitniť a dobudovať vybavenosť a vzhľad obcí. Špecifický cieľ je v súlade s 

potrebami PRV: zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach 
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s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia. Špecifický cieľ je 

v súlade so ŠC IROP: zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

 

Opatrenie stratégie Opatrenie PRV/IROP 
Prispievanie k fokusovej oblasti 

(PRV)/ špecifickému cieľu /IROP/ 

2.1.1 

Zlepšenie občianskej 

vybavenosti obcí 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach 

Podopatrenie 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 

Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

6B 

2.1.2 

Zlepšenie verejnej 

infraštruktúry 

v rámci mestsko – vidieckych 

sídiel 

IP č. 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií 

miestneho rozvoja vedeného 

komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných 

službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

5.1.2 Zlepšenie 

udržateľných vzťahov medzi 

vidieckymi rozvojovými centrami a 

ich zázemím vo verejných 

službách a vo verejných 

infraštruktúrach. 

 

PRIORITA 3: ROZVINÚŤ A SKVALITNIŤ PONUKU CESTOVNÉHO RUCHU AKO 

PROSTRIEDOK EKONOMICKÉHO ROZVOJA 

Pre zvýšenie atraktivity územia z pohľadu cestovného ruchu je dôležité, aby sa neustále nielen 

zlepšovala ponuka služieb, ale aj ponuka aktivít, ktoré pritiahnu návštevníka. Územie 

nedisponuje významnou atrakciou pre turistov a preto je dôležité klásť dôraz na využívanie 

prírodného bohatstva a množstvo drobných historických pamiatok. Územie ponúka široké 

možnosti k ďalšiemu rozvoju cykloturistiky, ale aj napr. vodnej turistiky, poľovníctva 

a agroturistiky. Pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v území je potrebné vytvoriť podmienky v 

podobe infraštruktúry, ktorá zahŕňa škálu ubytovacích a stravovacích zariadení, zabezpečiť 

podmienky pre informovanosť o atraktivitách, ponúkaných službách a kultúrnych a 

historických pamiatkach. 

Špecifický cieľ 3.1 Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu 

Cieľom je vytvoriť podmienky pre podporu rozvoja cestovného ruchu. Špecifický cieľ je v 

súlade s potrebami PRV: zvýšenie pridanej efektivity všetkých výrobných faktorov a 

dosiahnuť nárast hodnoty podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve, 

zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na 

zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia. 
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Opatrenie stratégie Opatrenie PRV Prispievanie k fokusovej oblasti (PRV) 

3.1.1 

Podpor podnikania v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu 

 

M01 – Prenos znalostí a informačné akcie 

Podopatrenie 1.2. Podpora na demonštračné 

činnosti a informačné akcie, Činnosť 1 

6A 

 

 

3.1.2 

Rozvoj turistickej 

infraštruktúry 

M07 - 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 

 

6B 

 

PRIORITA 4: ZLEPŠIŤ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Táto priorita sa zameriava na zlepšenie starostlivosti o životné prostredie, znižovanie 

zaťaženosti životného prostredia, dobudovanie environmentálnej infraštruktúry na 

zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva. 

Špecifický cieľ 4.1: Znížiť znečistenie životného prostredia v regióne 

Vytvoriť lepšie podmienky na ochranu životného prostredia. Špecifický cieľ je v súlade s 

potrebami PRV: zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach 

s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia, zlepšovanie alebo 

rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr malých. 

 

Opatrenie stratégie Opatrenie PRV Prispievanie k fokusovej oblasti (PRV) 

4.1.1 

Riešenie problémov 

odpadového 

hospodárstva 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach  

Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

6B 

 

 

4.1.2 

Zlepšenie stavu verejnej 

kanalizácie 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach  

Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investície do 

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

 

6B 

 

PRIORITA 5: ROZVOJ SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVA 

Cieľom je naďalej rozvíjať spoluprácu na národnej i nadnárodnej úrovni. Výsledkom 

spolupráce je najmä výmena skúsenosti, spoločná organizácia kultúrnych a športových aktivít 

a zabezpečenie podnikateľských stretnutí, ktorých výsledkom by mala byť obchodná 

spolupráca medzi podnikateľskými subjektmi v území. 

 



 

70 

 

Špecifický cieľ 5.1 Rozvoj spolupráce MAS Podunajsko, o.z. na národnej aj 

nadnárodnej úrovni 

Cieľom je rozvíjať spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane aktivizácie 

občanov. Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV: zlepšenie kvality života na vidieku a 

podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a 

historického rázu územia. 

 

Opatrenie stratégie Opatrenie PRV Prispievanie k fokusovej oblasti (PRV) 

5.1.1 

Rozvoj národnej 

a nadnárodnej spolupráce 

MAS 

M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci 

iniciatívy LEADER Podopatrenie 

19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce 

miestnej akčnej skupiny 

6B 

 

 

 

 

 Špecifický cieľ 5.2 Zabezpečiť efektívne fungovanie MAS Podunajsko, o.z. 

Zabezpečenie manažmentu medzi subjektmi v rámci MAS Podunajsko, o.z. a to na všetkých 

úrovniach rozhodovania a manažovania. Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV: 

zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na 

zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia. Špecifický cieľ je v súlade so 

ŠC IROP: zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. 

 

Opatrenie stratégie Opatrenie PRV/IROP 
Prispievanie k fokusovej oblasti 

(PRV)/ špecifickému cieľu /IROP/ 

5.2.1 

Zabezpečiť efektívne 

fungovanie MAS Podunajsko, 

o.z. 

 

M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci 

iniciatívy LEADER Podopatrenie 

19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

 

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v 

rámci stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na 

miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

6B 

 

 

 

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na 

miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií. 
 

 

4.3 Súhrnná tabuľka strategického rámca 

Vízia 

 

Vízia je úzko prepojená na vnímanie aspektov života v našom regióne. Medzi hlavné oblasti 

záujmu patrí bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych aj spoločenský život. 
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Vízia verejno-súkromného partnerstva bola vytvorená spoločne, každá obec sa na jej tvorbe 

spolupodieľala a je s ňou stotožnená. Táto vízia bude tvoriť podklad pri tvorbe spoločných 

rozhodnutí a procesu komunikácie v rámci partnerstva. V rámci rozvoja bolo jednoznačné 

rozhodnutie miestnych obyvateľov podporiť základné služby, vytvoriť pracovné príležitosti, 

rozvíjať infraštruktúru obcí a zlepšiť vzhľad obcí. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú treba 

realizovať, je ochrana životného prostredia a vytvoriť také prostredie, ktoré bude atraktívne 

nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre návštevníkov územia. 

Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte uskutoční v 

území, ak sa zrealizuje plánovaná súčinnosť v rozvojových prioritách. 

 

Strategický cieľ 

 

„Zvýšiť kvalitu života obyvateľov MAS Podunajsko, o.z.  a zabezpečiť trvalo udržateľný 

hospodársky rozvoj využitím dostupného potenciálu“ 

Priorita 1: 

VYTVORENIE LEPŠÍCH PODMIENOK PRE PODNIKANIE A ZVÝŠIŤ 

VZDELANOSŤ V OBLASTIACH HOSPODÁRSKEHO A SPOLOČENSKÉHO 

ŽIVOTA 

Špecifický cieľ 1: Vytvoriť priaznivé a zlepšiť existujúce podmienky v rámci 

poľnohospodárskeho sektoru 

Opatrenia PRV: 

M04 Investície do hmotného 

majetku 

Opatrenie stratégie 

1.1.1 Podpora investícií 

poľnohospodárskych podnikov 

 

M 06 Rozvoj poľnohospodárskych 

podnikov a podnikateľskej 

činnosti 

Opatrenie stratégie 

1.1.2 Podpora diverzifikácie smerom 

k nepoľnohospodárskym činnostiam 

Opatrenia IROP: 

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti 

na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

1.1.3 Podpora malého a stredného 

podnikania  

Iné opatrenia: 

- 

- 

Špecifický cieľ 2: Zvýšiť vzdelanosť a zručnosti obyvateľov na vidieku 

Opatrenia PRV: 

M01 – Prenos znalostí a 

informačné akcie 

Opatrenie stratégie 

1.2.1 Podpora vzdelávania v oblasti 

poľnohospodárstva a rozvoja 

vidieka 

 

Opatrenia IROP: 

- 

- 
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Priorita 2: 

ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY, SLUŽIEB A OBČIANSKU VYBAVENOSŤ 

Špecifický cieľ: Zlepšiť základné služby, občiansku vybavenosť a vzhľad obcí 

Opatrenia PRV: 

M07 - Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach 

Opatrenie stratégie 

2.1.1 

Zlepšenie občianskej vybavenosti obcí 

Opatrenia IROP: 

ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných 

vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Opatrenie stratégie 

2.1.2 

Zlepšenie verejnej infraštruktúry 

v rámci mestsko – vidieckych sídiel 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 3: 

ROZVINÚŤ A SKVALITNIŤ PONUKU CESTOVNÉHO RUCHU AKO 

PROSTRIEDOK EKONOMICKÉHO ROZVOJA 

Špecifický cieľ: Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenia PRV: 

M01 – Prenos znalostí a informačné 

akcie 

Opatrenie stratégie 

3.1.1 

Podpor podnikania v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu 

 

M07 - Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach 

Opatrenie stratégie 

3.1.2 

Rozvoj turistickej infraštruktúry 

Opatrenia IROP: 

- 

- 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 4: 

ZLEPŠIŤ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Špecifický cieľ: Znížiť znečistenie životného prostredia v regióne 

Opatrenia PRV: 

M07 - Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach 

Opatrenie stratégie 

4.1.1 

Riešenie problémov odpadového 

hospodárstva 

4.1.2 

Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie 

Opatrenia IROP: 

- 

- 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Priorita 5: 

ROZVOJ SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVA 
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Špecifický cieľ 1: Rozvoj spolupráce MAS Podunajsko, o.z. na národnej aj 

nadnárodnej úrovni 

Opatrenia PRV: 

M19 – Podpora na miestny rozvoj v 

rámci iniciatívy LEADER  

Opatrenie stratégie 

5.1.1 

Rozvoj národnej a nadnárodnej 

spolupráce MAS  

Opatrenia IROP: 

- 

- 

Iné opatrenia: 

- 

- 

Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť efektívne fungovanie MAS Podunajsko, o.z. 

Opatrenia PRV: 

M19 – Podpora na miestny rozvoj v 

rámci iniciatívy LEADER  

Opatrenie stratégie 

5.2.1 

Zabezpečiť efektívne fungovanie 

MAS Podunajsko, o.z. 

Opatrenia IROP: 

- 

- 

Iné opatrenia: 

- 

- 

 

4.4  Integrované znaky stratégie CLLD 

Integrované znaky prejavujú vo vzájomne previazaných obsahových aj časových aktivitách, 

ktoré sú realizované na vymedzenom území a smerujú k dosiahnutiu spoločného cieľa. 

Jedným z integračných prvkov je aj poľnohospodársky charakter územia. Táto skutočnosť 

poukazuje na integráciu územia v tom, že jednotliví členovia územia riešia podobné problémy 

týkajúce sa poľnohospodárstva. Integračné znaky sa prejavujú aj vo vytváraní cyklotrás, 

nakoľko dôjde k prepojeniu niekoľkých obcí, miestnych obyvateľov aj návštevníkov územia. 

Integrované projekty vychádzajú aj z podpory cestovného ruchu v území, kde dochádza k 

vytváraniu spoločnej propagácie, spoločných balíčkov produktov v prepojenosti súkromný 

sektor – verejný sektor . Integráciu predstavujú aj remeselné trhy, kde dochádza k spojeniu 

viacerých remeselníkov s cieľom spoločnej propagácie a predaja.   

Z pohľadu inovácií aj suburbanizáciu územia môžeme charakterizovať ako „inovačný prvok“, 

nakoľko dochádza k presunu niektorých funkcii okolitých miest do suburbanizovaného 

územia. Riešenie spoločných záujmov prímestskej oblasti a mestom si vyžaduje úzku 

spoluprácu. Z tohto pohľadu dochádza k posilňovaniu väzieb medzi mestom a vidiekom 

najmä v oblasti dopravy, technickej a občianskej infraštruktúry, cestovného ruchu apod. 

Možnosti spolupráce by mohli byť v oblasti verejnej dopravy t.j. zabezpečenie dopravnej 

obslužnosti územia, kde MAS Podunajsko, o.z. bude prostredníctvom opatrení podporovať 

zlepšenie stavu miestnych komunikácií, ktoré sa následne napoja na integrované dopravné 
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systémy čo umožní prepojiť mesto a vidiek. Zároveň spolupráca môže prebiehať aj v oblasti 

cestovného ruchu kde prostredníctvom informačných kancelárii, cestovných agentúr v 

mestách dôjde k propagácií územia a jeho ponuky cestovného ruchu. 

 

4.5  Inovatívne znaky stratégie CLLD 

Inovácie v oblasti hospodárskeho a ekonomického rozvoja 

Určené pre:  malé a stredné podniky, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľník, remeselníci 

 miestna podpora zamestnanosti vo vidieckom území. 

 nové modely vzdelávania pre podnikateľskú sféru. 

 výroba uvádzanie miestnych produktov na trh. 

 vytvorenie nových služieb cestovného ruchu, ktoré v súčasnosti nie sú v území. 

 diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozšírenie ich podnikateľskej činnosti. 

 technické a technologické inovácie prostredníctvom modernizácie 

poľnohospodárskych 

 podnikov. 

 využitie vnútorného i vonkajšieho potenciálu existujúcich historických pamiatok 

 a prírodných daností prostredníctvom spájania ľudských zdrojov (miestni obyvatelia, 

 mládež, zástupcovia obcí, podnikatelia) na prezentáciu historických udalostí územia. 

Inovácie v oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia 

Určené pre: obyvatelia územia, neziskové organizácie, deti, mládež 

 zvýšenie atraktivity kultúrneho dedičstva prostredníctvom rekonštrukcie pamiatok 

a ich následnej propagácii s cieľom zvýšiť návštevnosť územia z pohľadu rozvoja 

cestovného ruchu  

 rozvoj aktuálnych kultúrnych služieb s využitím potenciálu umenia a umeleckých 

remesiel v území podporou rozvoja remeselných činnosti. 

Inovácie v oblasti životného prostredia 

Určené pre: obyvatelia územia, obce 

 zavádzanie efektívnych metód ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi. 

 zavádzanie nových environmentálnych technológii a postupov v rámci rekonštrukcie 

 a modernizácie. 

 zavádzanie prvkov zelenej infraštruktúry. 

 zavádzanie riešení na efektívne a ekologicky prijateľné čistenie odpadových vôd. 
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 zlepšenie stavu kanalizácie a ich modernizácie. 

 zavádzanie a rozvoj ekologicky prijateľnej dopravy – cykloturistika. 

 

5 Implementačný rámec 

5.1  Popis riadiaceho a implementačného procesu 

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 

Stratégiu CLLD bude implementovať Občianske združenie MAS Podunajsko o.z., ktoré plní 

funkciu miestnej akčnej skupiny. Občianske združenie MAS Podunajsko o.z je občianskym 

združením založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov a na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované dňa 18.07.2008. 

Členmi združenia môžu byť plnoleté fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi 

združenia a jeho stanovami. Podmienkou členstva je, že fyzická alebo právnická osoba musia 

pôsobiť (mať trvalé prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) na území členských 

obcí. 

Orgánmi združenia sú: 

1.  Najvyšší orgán  

2.  Výkonný  orgán 

3.  Výberová komisia 

4.  Monitorovací výbor 

5.  Štatutárny orgán 

6.  Kontrolný orgán 

 

Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie 

Najvyšší  orgán  združenia  je  tvorený  zo  všetkých  členov  združenia, prípadne  

delegátov, pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší 

ako 49%. a vykonáva aj nasledovné činnosti: 

- schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty (pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán 

združenia, ich zmeny a doplnky; 

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 
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- volí  a odvoláva  členov  výkonného  orgánu,   monitorovacieho výboru (pokiaľ ich 

nevolí výkonný orgán) a štatutárny orgán (pokiaľ ich nevolí výkonný orgán)  a 

kontrolný orgán; 

- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia; 

- schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu; 

- - rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia 

rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti 

zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné vrátiť 

čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR.ďalšie právomoci, povinnosti 

a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení, Príručkou pre žiadateľa 

o poskytnutie NFP z PRV SR 2014-2020 v platnom znení a Príručkou pre prijímateľa 

o NFP z PRV SR 2014-2020. 

Najvyšším orgánom občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. je Valné zhromaždenie a 

tvoria ho všetci jeho členovia, pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny 

nesmie byť vyšší ako 49%. Valné zhromaždenie zvoláva raz ročne predseda písomnými 

pozvánkami 15 dní vopred. Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia musí byť zvolané 

v prípade ak o to požiada minimálne 1/3 všetkých členov. 

Každý člen združenia má na rokovaní valného zhromaždenia 1 rozhodujúci hlas, pokiaľ nie je 

v stanovách občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. uvedené inak. 

V rámci najvyššieho orgánu je rozhodujúci počet hlasov, ktorými člen disponuje, nie počet 

členov.  

Konanie valného zhromaždenia riadi predseda, resp. v jeho neprítomnosti ním poverený člen 

občianskeho združenia MAS Podunajsko o. z. 

Z konania valného zhromaždenia Najvyššieho orgánu je spísaný zápis, ktorý okrem dátumu, 

miesta konania a prezenčnej listiny musí obsahovať informácie o programe valného 

zhromaždenia, prijatých rozhodnutiach, s uvedením výsledku hlasovania k jednotlivým 

bodom programu a námietkach účastníkov a záverečné uznesenia. 

Najvyšší orgán je schopný uznášať sa, ak sú prítomní členovia MAS, ktorí majú nadpolovičnú 

väčšinu všetkých hlasov MAS; t.j. viac ako 50% všetkých hlasov bez ohľadu na príslušnosť 

k záujmovým skupinám. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov MAS, bez ohľadu na ich príslušnosť k záujmovým skupinám.  
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Výkonný orgán  

Výkonný  orgán je  za  svoju  činnosť  zodpovedný  najvyššiemu  orgánu  a vykonáva 

nasledovné činnosti: 

a) riadi činnosti združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, 

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje materiály na 

tieto rokovania, 

c) ďalšie právomoci, povinnosti a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom 

znení, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2014-2020 v platnom 

znení a Príručkou pre prijímateľa o NFP z PRV SR 2014-2020. 

Výkonný orgán združenia je v úzkej spolupráci a koordinácii s predsedom občianskeho 

združenia MAS Podunajsko o. z. rozhoduje o najdôležitejších operatívnych a koncepčných 

otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou združenia.  

Výkonný orgán združenia pozostáva z členov, ktorých menuje valné zhromaždenie  

na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na valnom 

zhromaždení.  

Predseda združenia je zároveň predsedom Výkonného orgánu združenia, ktorý zvoláva  

a riadi jej zasadnutia. 

Výkonný orgán združenia sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Predseda Výkonného 

orgánu združenia je povinný zvolať do 10 dní zasadnutie Výkonného orgánu, ak o to požiada 

minimálne jeden člen Výkonného orgánu. 

Výkonný orgán sa vyjadruje k zásadným otázkam rozvoja združenia a sleduje napĺňanie jeho 

úloh. Prerokováva návrhy a realizáciu zmlúv o spolupráci a jednotlivých projektov. 

Členovia Výkonného orgánu majú právo na náhradu výdavkov súvisiacich s výkonom ich 

funkcie a na odmenu za ich činnosť v zmysle rozhodnutí Výkonného orgánu. 

Podrobnejšiu úpravu činnosti Výkonného orgánu môže upraviť vnútorný predpis, ktorý 

schvaľuje valné zhromaždenie. 

Zloženie členov výkonného orgánu je vyvážené a reprezentatívne a  odráža podmienky 

Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 

2020, kde na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová 

skupina viac ako 49% hlasovacích práv. Počet členov výkonného orgánu je nepárny. Členská 

základňa výkonného orgánu musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou. 
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Výkonný orgán zriadi Kanceláriu na zabezpečenie  spravovania  verejných  prostriedkov  ako  

aj  manažovania  činnosti MAS  a realizáciu  úloh  združenia.  Na  čele  Kancelárie  je  

manažér MAS  menovaný  výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa 

zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje nazáklade pracovného 

a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom.  

Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečuje manažér MAS a ostatní zamestnanci 

MAS Podunajsko o.z., ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu. 

a) manažér MAS vykonáva formálnu kontrolu prijatých žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len „ŽoNFP (projekty)“) od konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektu, registruje ŽoNFP (projekty), poskytuje informácie konečným 

prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje zber informácií pre monitoring 

a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti občianskeho združenia MAS 

Podunajsko o.z. 

b) administratívny pracovník MAS  zabezpečuje každodennú prevádzku a 

administratívnu činnosť občianskeho združenia MAS Podunajsko o.z., vedie evidenciu 

a predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých 

orgánov a pod. 

c) účtovník MAS zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými 

prostriedkami a majetkom občianskeho združenia MAS Podunajsko o.z. a nesie 

zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie. 

Osoby s funkciou manažér MAS a administratívny pracovník MAS môžu túto funkciu 

vykonávať len pre MAS Podunajsko o. z.. Ak občianske združenie MAS Podunajsko o.z. 

uzavrie s manažérom MAS, administratívnym pracovníkom MAS a účtovníkom MAS 

pracovný pomer prostredníctvom, napr.: služieb pracovného charakteru zabezpečené 

dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného 

zákonníka, túto funkciu môže vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo 

právnická osoba (firma). 

 

Výberová komisia 

Výberová komisia MAS vyberá projekty. Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere 

projektov musí dodržiavať podmienku v zmysle všeobecného nariadenia, čl. 34, ods. 3, písm. 
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b) t.j. minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú 

orgánmi verejnej správy. 

Výberová komisia má minimálne 3 členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže 

okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie. 

Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti musia 

byť stanovené v stratégii CLLD.  

Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo 

prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.  

Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie 

projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, pričom jednotlivý 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. 

Spôsob voľby, podrobnosti o voľbách, a rokovaní orgánov združenia upravuje volebný 

poriadok združenia a rokovací poriadok združenia.     

Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a f) všeobecného nariadenia 

vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie 

CLLD a stanovuje výšku podpory.  

Výberová komisia vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom 

znení, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2014-2020 v platnom znení 

a Príručkou pre prijímateľa o NFP z PRV SR 2014-2020.  

Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom 

orgáne, monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu MAS.  

Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov 

predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a 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. 

V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritéria, vypracuje Protokol o výbere 

ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr 

odporúčaných na neschválenie. 
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Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov 

a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje 

a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie 

a pod. v zmysle ustanovení kapitoly 10. Systému riadenia CLLD. 

Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah 

činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu Najvyššiemu orgánu alebo 

Výkonnému orgánu. 

Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne 

združenia. 

Monitorovací výbor má ďalšie právomoci, povinnosti a činnosti v zmysle Systému 

riadenia CLLD v platnom znení, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2014-

2020 v platnom znení a Príručkou pre prijímateľa o NFP z PRV SR 2014-2020.  

 

Štatutárny orgán 

Občianske združenie MAS Podunajsko o. z. má troch štatutárnych zástupcov – predsedu a 

dvoch podpredsedov, ktorí sú volení valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou hlasov 

prítomných členov. Oprávnenie konať samostatne navonok menom občianskeho združenia 

MAS Podunajsko o. z. a podpisové právo ma  predseda združenia.   Podpredsedovia združenia 

majú oprávnenie konať navonok v mene združenia MAS Podunajsko o. z. a podpisové právo 

len s poverením predsedu združenia. Predseda združenia je zároveň aj predsedom správnej 

rady a členom programového výboru, pokiaľ je vytvorený. Podpredseda združenia je zároveň 

členom výberovej komisie, pokiaľ je vytvorená. 

a) Štatutárny  orgán podpisuje zmluvy, vystupuje v mene MAS navonok. 

b) Schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr. 

c) Schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr. 

d) Schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy ba predkladanie projektových 

zámerov/ŽoNFP/ŽoPr. 

 

e) Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na 

predkladanie projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP. 
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f) Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o príspevok 

z IROP. 

Štatutárny orgán má ďalšie právomoci, povinnosti a činnosti v zmysle Systému 

riadenia CLLD v platnom znení, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2014-

2020 v platnom znení a Príručkou pre prijímateľa o NFP z PRV SR 2014-2020. 

 

Kontrolný orgán 

Kontrolným orgánom je revízna komisia,  ktorá vykonáva  nasledovné činnosti: 

a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 

b) členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, 

okrem členstva v najvyššom orgáne; 

c) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány MAS na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie; 

d) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

e) ďalšie právomoci, povinnosti a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom 

znení, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2014-2020 v platnom 

znení a Príručkou pre prijímateľa o NFP z PRV SR 2014-2020. 

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, má 3 členov, ktorých menuje valné 

zhromaždenie na podklade hlasovania dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov na 

valnom zhromaždení. 

Spomedzi svojich členov si volí predsedu, ktorý riadi činnosť Revíznej komisie a zvoláva ju 

najmenej raz za 3 mesiace. 

Úlohou Revíznej komisie je najmä dozerať na správnosť a účelnosť vynakladania finančných 

prostriedkov a vedenia účtovníctva. 

 

 

 

5.1.2 Implementačný proces 

Žiadosti o NFP v rámci PRV 

1. Vyhlásenie výzvy 
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MAS Podunajsko o.z. vyhlási výzvy na predkladanie ŽoNFP zverejnením v ITMS2014+ 

súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, v ktorom sa zohľadnia plánované termíny 

vyhlásenia výziev, ktorý zostaví na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka. MAS je 

povinná pre opatrenia PRV SR 2014-2020 počas jedného kalendárneho roka vyhlásiť dve 

výzvy na predkladanie ŽoNFP. Obligatórne náležitosti, ako formálne náležitosti a podmienky 

poskytnutia príspevku, ktoré musí výzva obsahovať sú dané v zmysle systému riadenia CLLD 

v platnom znení.  Po vypracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS 

v ITMS2014+ pred jej oficiálnym zverejnením vykoná PPA kontrolu do 5 pracovných dní 

priamo v ITMS2014+. Po vykonaní kontroly zo strany PPA, MAS vykoná aktiváciu 

predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v systéme ITMS2014+, za ktorú je zodpovedná.  

 

2. Výzva na predkladanie ŽoNFP 

Originál výzvy na predkladanie ŽoNFP zo systému ITMS2014+ je súčasťou dokumentácie, 

týkajúcej sa predmetnej výzvy a musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS. MAS je 

povinná zverejniť výzvu na predkladanie ŽoNFP aj na svojom webovom sídle, avšak toto 

zverejnenie má iba informatívny charakter bez právnych účinkov a za oficiálne zverejnenie s 

právnymi účinkami (možnosť podať projektový zámer) sa považuje zverejnenie v systéme 

ITMS2014+. Žiadateľ podáva ŽoNFP na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP, 

ktorú MAS Podunajsko o.z. vyhlásil zverejnením v systéme ITMS2014+. MAS Podunajsko 

o.z. bude vyhlasovať výzvy, ktoré budú 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. Obligatórne náležitosti, ako formálne náležitosti a podmienky poskytnutia 

príspevku, ktoré musí výzva obsahovať sú dané v zmysle systému riadenia CLLD v platnom 

znení. Pri zmene a zrušení výzvy bude MAS postupovať podľa podmienok bodu 9.4. Zmena a 

zrušenie výzvy, Systému riadenia v platnom znení. 

Kedy projekt získa konkrétny počet bodov, resp. kedy spĺňa dané kritérium v rámci 

hodnotiacich kritérií pre výber projektov (bodovacie kritéria) musí byť definovaný jasný 

popis pre každý stupeň (rozsah) hodnotiaceho (bodovacieho) kritéria. MAS spolu s 

hodnotiacimi kritériami pre výber projektov (bodovacie kritéria) definuje 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 
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takýchto ŽoNFP). V prípade, ak MAS definuje na svojej úrovni výberové kritériá pre výber 

projektov, ktorých aplikáciou sa určuje výsledné poradie ŽoNFP, rozlišovacie kritériá 

definuje a aplikuje MAS na úrovni výberových kritérií. MAS si zvolí overiteľné výberové 

kritériá, ktoré budú prispievať ku konečným výsledkom napĺňania stratégie CLLD. 

Zmenu výzvy na predkladanie ŽoNFP vykoná MAS na základe kontroly predmetnej výzvy 

na predkladanie ŽoNFP zo strany PPA. V prípade pripomienok zo strany PPA je MAS 

povinná ich zapracovať do predmetnej výzvy priamo v ITMS 2014+ (ak relevantné). Zmena 

výzvy je aktivovaná zo strany MAS v ITMS2014+ a následne zverejnená na webovom sídle 

MAS.  

Zrušenie výzvy na predkladanie ŽoNFP vykoná MAS na základe súhlasného stanoviska 

PPA. Zrušenie výzvy je zadané a aktivované zo strany MAS (ak relevantné) v ITMS2014+ 

a následne zverejnené na webovom sídle MAS. 

3. Konanie o ŽoNFP 

Žiadateľ doručuje ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a 

v písomnej forme na adresu určenú v predmetnej výzve. 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, že 

žiadateľ má povinnosť 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 (ak relevantné), resp. ich len vloží do 

ITMS2014+ a zabezpečí predloženie kompletnej dokumentácie ŽoNFP. 

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. 

Doručením ŽoNFP na MAS sa začína konanie o žiadosti. 

4. Príjem a registrácia ŽoNFP 

MAS Podunajsko o.z. zabezpečí príjem ŽoNFP odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej 

uzavretia, resp. v lehote prijímania ŽoNFP, uvedenej vo výzve. Doručením ŽoNFP na adresu 

MAS Podunajsko o.z. začína konanie o ŽoNFP. Žiadateľ je povinný predložiť ŽoNFP v 

podobe resp. forme uvedenej vo výzve. Po doručení písomnej formy ŽoNFP vrátane príloh na 

adresu sídla MAS, ŽoNFP bude zo strany MAS zaevidovaná podľa štandardných postupov 

evidovania došlej pošty a zároveň bude vystavené žiadateľovi Potvrdenie o prijatí ŽoNFP.  
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V prípade, ak 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 riadne, včas a v 

určenej forme MAS zaznamená v kontrolnom liste (ak relevantné). 

5. Kontrola formálnej a vecnej správnosti, kontrola oprávnenosti výdavkov v ŽoNFP 

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 

ŽoNFP 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 (ak relevantné). PPA určí vo výzve možnosť využitia integračnej akcie pri 

relevantných podmienkach poskytnutia príspevku.  

V prípade, ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, MAS 

tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, resp. v prípade 

pochybností o kompletnosti ŽoNFP, MAS vyzve žiadateľa na doplnenie. Lehota na 

vyjadrenie/doplnenie nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od doručenia oznámenia. 

Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP zasiela MAS prostredníctvom 

ITMS2014+ (ak relevantné). MAS je oprávnená využívať elektronicky spôsob komunikácie 

a to prostredníctvom e-mailu, pričom elektronický systém musí byť nastavený tak, že od 

žiadateľa/prijímateľa odoslaním e- mailu MAS obdrží „Potvrdenie o prijatí a Potvrdenie o 

prečítaní“. V prípade, ak MAS „Potvrdenie o prijatí a Potvrdenie o prečítaní“ neobdrží do 5 

pracovných dní, MAS je povinná predmetnú výzvu zaslať písomnou formou prostredníctvom 

doporučeného doručovania zásielok. Žiadateľ má na doplnenie lehotu 7 pracovných dní od 

doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni 

doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. Po doplnení ŽoNFP zo strany žiadateľa, MAS 

opätovne overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku a žiadateľ splní všetky podmienky, 

tak ŽoNFP postupuje na odborné hodnotenie.  

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. Minimálna a maximálna výška 

oprávnených výdavkov ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia/podopatrenia a operácie je definovaná 

v PRV SR 2014 – 2020, v stratégii CLLD a vo vyhlásených výzvach MAS. Kontrolu 
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dodržania minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov ŽoNFP bude vykonávať 

MAS. 

 

6. Odborné hodnotenie ŽoNFP 

MAS Podunajsko o.z. v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie priradenie 

odborných hodnotiteľov prostredníctvom ITMS2014+, ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP 

na základe kritérií pre výber projektov CLLD zverejnených vo výzve na predkladanie ŽoNFP. 

Odborní hodnotitelia vykonávajú overenia cieľa rozsahu a činnosti projektu, ktoré musia byť 

v súlade s cieľmi PRV 2014-2020 pre príslušné opatrenie, podrobne stanovené v metodickej 

príručke, stratégii CLLD a vo výzve. 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 písomne zaznamenávať. 

 

Aplikáciou rozlišovacích 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 rozlišovacích 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 

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 

MAS povinná predložiť na PPA do 45 pracovných dní odo dňa ukončenia výzvy. V prípade, 

ak MAS nepredloží záverečnú správu z výzvy a všetky prijaté ŽoNFP v stanovenom  termíne, 

PPA môže uplatniť voči MAS sankcie v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

Záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS.  
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7. Príjem ŽoNFP na PPA 

MAS je povinná predložiť záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) spolu so všetkými 

predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola hodnotenia, na PPA do 45 pracovných dní 

odo dňa ukončenia výzvy. V prípade, ak MAS nepredloží záverečnú správu z výzvy a všetky 

prijaté ŽoNFP v stanovenom  termíne, PPA môže uplatniť voči MAS sankcie v zmysle 

podmienok zmluvy o poskytnutí NFP.  

Pri kompletných ŽoNFP overuje PPA splnenie každej jednotlivej podmienky poskytnutia 

príspevku v systéme ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe údajov uvedených 

žiadateľom v ŽoNFP a v relevantných prílohách, ktorými žiadateľ preukazuje splnenie 

vybraných podmienok poskytnutia príspevku. PPA postupuje podľa podmienok bodov 9.7. až 

9.7.2, Systému riadenia CLLD v platnom znení. 

8. Odborné hodnotenie ŽoNFP zo strany PPA 

PPA zabezpečí overenie podmienok poskytnutia príspevku definovaných vo výzve. V rámci 

overenia hodnotiacich kritérii pre výber projektov (bodovacie kritéria), PPA vykoná len 

formálnu kontrolu kritérii (napr. správne priradenie počtu bodov za splnenie kritéria a pod.), 

nie hodnotenie kvality, resp. posúdenie významu projektu pre stratégiu CLLD. PPA zabezpečí 

overenie cieľa rozsahu a činnosti projektu. V rámci odborného hodnotenia overí PPA 

priradenie oprávnených výdavkov uvedených v ŽoNFP k prioritným a sekundárnym 

fokusovým oblastiam príslušného opatrenia/podopatrenia a operácie.  PPA je povinná 

výsledky po overení písomne zaznamenávať a vložiť do ITMS2014+. PPA zasiela zoznam 

schválených žiadostí o NFP príslušnej MAS, ktorá ho zasiela následne príslušnému 

samosprávnemu kraju za účelom predchádzania rizika dvojitého financovania. 

9.Zmluva o poskytnutí NFP 

PPA zasiela zoznam schválených žiadostí o NFP MAS Podunajsko o.z. a tá následne 

príslušnému samosprávnemu kraju za účelom zníženia rizika dvojitého financovania.  

Na základe skutočností zistených v rámci konania o ŽoNFP, t.j. na základe posúdenia 

splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve MAS, vydá PPA: 

a) Rozhodnutie o schválení;  

b) Rozhodnutie o neschválení; 

c) Rozhodnutie o zastavení konania. 

Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím 

účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. . Náležitosti Zmluvy o NFP, práva a povinnosti 
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Poskytovateľa a prijímateľa sú špecifikované v bodoch 9.8 a 9.9 Systému riadenia CLLD v 

platnom znení. 

 

Žiadosti o NFP v rámci IROP 

1. Vyhlásenie výzvy 

MAS Podunajsko o.z.  vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, s 

cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na      

financovanie projektov a dosiahnutia dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov. Pri 

príprave harmonogramu výziev a dokumentov, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve 

spolupracuje s RO pre IROP. Harmonogram výziev podlieha schváleniu zo strany RO pre 

IROP. MAS Podunajsko o.z.  vykonáva činnosti, ktoré súvisia s vypracovaním a 

aktualizáciou harmonogramu výziev v zmysle bodu 11.1 Systému riadenia CLLD v platnom 

znení. MAS Podunajsko o.z.  vyhlási výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle, 

pričom RO pre IROP zabezpečí zadanie informácie o vyhlásení výzvy a jej aktivovanie v 

ITMS2014+ a zverejní výzvu na svojom webovom sídle. V nevyhnutných prípadoch, kedy 

nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je 

zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, postupuje v zmysle bodu 11.2. Systému riadenia 

CLLD v platnom znení. 

2. Výzva na predkladanie ŽoNFP 

Žiadateľ podáva ŽoNFP na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktorú MAS 

Podunajsko o.z.  vyhlási zverejnením na webovom sídle PPA. Výber projektov sa zabezpečí 

prostredníctvom jedného výberového kola - výzva na predkladanie ŽoNFP. Výzvy budú 

vyhlasované v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktorý MAS zverejní na svojom 

webovom. MAS bude vyhlasovať výzvy, ktoré budú mať formu otvorenej výzvy, ktorej dĺžka 

trvania je závislá na disponibilných finančných prostriedkoch, ktorých vyčerpanie je dôvodom 

na ukončenie tohto druhu výzvy. MAS Podunajsko o.z.  zverejní na svojom webovom sídle 

informáciu o tom, že plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie 

finančných prostriedkov v lehote najmenej mesiac pred predpokladaným uzavretím výzvy. 

MAS Podunajsko o.z.  zároveň priebežne zverejňuje informáciu o tom, že dopyt predložených 

ŽoNFP dosiahol indikatívnu alokáciu, resp. aktuálne voľnú časť indikatívnej alokáciu z 

dôvodu, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP. Hodnotenie 

ŽoNFP predložených na základe otvorenej výzvy bude prebiehať v termínoch (kolách) 

stanovených vo výzve. 

3. Príjem, registrácia a administratívne overenie ŽoNFP 
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MAS Podunajsko o.z.  zabezpečí príjem ŽoNFP odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej 

uzavretia, resp. v lehote prijímania ŽoNFP. Doručením ŽoNFP na adresu MAS Podunajsko 

o.z.  začína konanie o ŽoNFP. Žiadateľ doručuje ŽoNFP elektronicky prostredníctvom 

verejnej časti ITMS2014+ a písomne v určenej forme na adresu sídla MAS určenú vo výzve. 

Po doručení ŽoNFP, MAS Podunajsko o.z.  posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoNFP 

riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. ŽoNFP je doručená vo forme určenej MAS, ak je 

doručená prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v písomnej podobe. Rozhodujúcim 

dátumom na splnenie podmienky podať ŽoNFP včas je dátum odovzdania písomnej verzie 

ŽoNFP osobne na pričom MAS Podunajsko o.z.  o prijatí ŽoNFP vystaví žiadateľovi 

potvrdenie s vyznačeným dátumom prijatia ŽoNFP. MAS Podunajsko o.z.  pri 

administratívnom overení ŽoNFP postupuje v zmysle podmienok bod 11.5.2, Systému 

riadenia CLLD v platnom znení. 

4. Odborné hodnotenie ŽoNFP odbornými hodnotiteľmi 

MAS Podunajsko o.z.  v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie ŽoNFP 

minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP na základe 

hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve a v stratégii CLLD. Odborní hodnotitelia 

hodnotia  ŽoNFP v zmysle Príručky pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

stratégie CLLD, ktorá je pre odborných hodnotiteľov záväzná. Pridelenie ŽoNFP odborným 

hodnotiteľom bude prebiehať rovnakým spôsobom ako pri prideľovaní odborných 

hodnotiteľov k ŽoNFP v rámci PRV. Proces odborného hodnotenia ŽoNFP sa uskutoční do 

15 pracovných dní od vypracovania kontrolného listu/ kontrolného záznamu manažérom 

MAS Podunajsko o.z.  Odborné hodnotenie ŽoNFP v rámci špecifických cieľov IROP 

prebieha podľa Príručky pre odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci stratégie CLLD Agroprameň (MAS).Po ukončení hodnotenia ŽoNFP – 

hodnotenie v rámci samostatných hodnotiacich hárkov, odborní hodnotitelia vypracujú 

spoločný hodnotiaci hárok. Spoločný hodnotiaci hárok predstavuje zosumarizovanie 

samostatných hodnotiacich hárkov odborných hodnotiteľov pre príslušnú ŽoNFP. Spoločný 

hodnotiaci hárok vypracujú odborní hodnotitelia pre príslušnú ŽoNFP za účasti zástupcov 

Výkonného výboru. Po vykonaní odborného hodnotenia ŽoNFP odborní hodnotitelia 

odovzdajú im pridelenú ŽoNFP a hodnotiace hárky Výberovej komisia MAS Podunajsko o.z., 

ktorá koná rovnakým spôsobom ako v prípade činnosti výberovej komisie v rámci PRV podľa 

bodu 6. Odborné hodnotenie ŽoNFP. 

5. Kontrola oprávnenosti výdavkov zo strany RO pre IROP 
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RO pre IROP zabezpečí príjem posúdených ŽoNFP vrátane Protokolu o výbere ŽoNFP z 

MAS Podunajsko o.z.  a vykoná ich registráciu v ITMS2014+. RO pre IROP posúdi splnenie 

podmienok administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP MAS na 

základe predloženého Protokolu o výbere ŽoNFP. Pri kontrole oprávnenosti výdavkov zo           

strany RO pre IROP, RO postupuje v zmysle v zmysle podmienok bod 11.7, Systému riadenia 

CLLD (Leader a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení. 

6.Zmluva o poskytnutí NFP 

Po ukončení procesu schvaľovania a výbere vhodných projektov RO pre IROP zabezpečí v 

súvislosti s poskytovaním príspevku prostredníctvom uzavretej zmluvy o NFP vhodné 

podmienky pre ich správnu a včasnú realizáciu. Vzájomné práva a povinnosti RO pre IROP a 

prijímateľa sa spravujú podmienkami zakotvenými v zmluve o NFP a dokumentmi, ktoré sú 

na základe dohody zmluvných strán zakotvenej v zmluve o NFP záväzné. Náležitosti Zmluvy 

o NFP, práva a povinnosti Poskytovateľa a prijímateľa sú špecifikované v bode 11.8 Systému 

riadenia 

 

5.2  Akčný plán 

Časť A.) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS 

 

 

Tabuľka 15.A  Opatrenia Stratégie miestneho rozvoja CLLD 

 

Názov opatrenia   Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

 

Priradenie kódu 

opatrenia (platí v prípade 

opatrení z PRV, priradí 

sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) 

č. 808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 
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oblasti PRV 

/špecifickému cieľu 

IROP 

podnikania a inovácií 

Ciele opatrenia   Cieľom tohto opatrenia je zvyšovanie zamestnanosti v 

rámci regiónu, zvyšovanie konkurencieschopnosti malých 

a začínajúcich podnikateľov a zvyšovanie podielu výrobkov 

a služieb na regionálnej úrovni.  

1.  

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na 

trh práce v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast 

udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo 

odvetvie vrátane oblasti zelených technológií. 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1. obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných 

miest 

2. nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

3. podpora marketingových aktivít 

4. podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, 

sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Oprávnení prijímatelia - samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER 

a oprávnenými prijímateľmi z OP RH, 

- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem 

tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v v opatrení 

LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH. 

Intenzita pomoci 
1
 55% zo zdrojov EÚ a ŠR 

45%  vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky
2
 - obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných 

miest, 

                                                 
1 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
2 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 

- podpora marketingových aktivít, 

- podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, 

sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR  

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 

MR 
 

228 945,45 

 

125 920,00 
0,00 

 

 

103 025,45 

- 

 

VR 
- - - - - 

Spolu  

 

228 945,45 

 

 

125 920,00 

0,00 
 

103 025,45 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
3
 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu 

operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

                                                 
3 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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hodnota 

5.1.1 Nárast 

zamestnanosti 

v podporovaných 

podnikoch 

počet 0 3 

5.1.1 Počet 

podporených 

podnikov 

podnikov 

počet 0 3 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

11/2017-06/2022 

 

Tabuľka č. 15.B Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby 

a komunitné služby 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- sociálne služby a komunitné služby 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) 

č. 808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu sociálnych 

a komunitných služieb na území, dobudovanie alebo 

rekonštrukcia sociálnych a komunitných zariadení. 

Analýza územia poukazuje na chýbajúce sociálne služby 

a sociálne zariadenia, prípadne na potrebu obnovy rekonštrukcie 

takýchto zariadení. Sociálne služby sa poskytujú len v malom 
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rozsahu a na veľmi nízkej úrovni. Cieľom tohto opatrenia je 

zlepšenie sociálnych a komunitných služieb na území 

a dobudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych a komunitných 

zariadení. Dôraz sa kladie aj na prehĺbenie dopravného prepojenia 

medzi vidiekom a mestom, čo má umožniť jednoduchší, rýchlejší 

a komfortnejší presun obyvateľstva za prácou a inými bodmi 

záujmu. V neposlednom rade je toto opatrenie zamerané na 

zvýšenie služieb poskytovaných v školských a predškolských 

zariadeniach. 

Zdôvodnenie výberu 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym 

prostredím, ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do 

a z práce, vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného 

a odpadového hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu 

k prírodným zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných 

sociálnych služieb vrátene materiálno-technického 

vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych 

služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier. 

Oprávnení prijímatelia  - občianske združenia, 

- neziskové organizácie, 

- cirkevné organizácie, 

- združenie miest a obcí. 
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4 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
5 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
6 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 

Intenzita pomoci 
4
 85 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

15 %  vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky
5
 - zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia  

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných 

sociálnych služieb vrátene materiálno-technického vybavenia, 

- zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych 

služieb, 

- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

- infraštruktúra komunitných centier. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán  Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR   

 

55 767,02 

  

 

47 401,96 

0,00 

  

 

8 365,06 

- 

VR - - - - - 

Spolu    

 

55 767,02 

  

 

47 401,96 

0,00 

  

 

8 365,06 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
6
 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu 

operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

Žiadne 
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Tabuľka 15.C Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu dopravnej 

prepojenosti,  dostupnosti pracovísk, verejných a iných služieb. 

Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných komunikácií a 

chodníkov odhalil nevyhovujúci stav cestnej siete, chodníkov, 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

5.1.2 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 1 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

11/2017-06/2022 



 

96 

 

lávok a mostov v mikroregióne. Zlý stav a absencia chodníkov v 

niektorých obciach znižujú bezpečnosť chodcov, ktorí namiesto 

chodníkov využívajú cestné komunikácie.  

Zdôvodnenie výberu 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, 

vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným 

zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom, 

o  budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie 

bezpečnosti dopravy v mestách, 

o nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou 

možnosťou pohybu a orientácie, 

o zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do zamestnania alebo 

k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, 

autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) 

vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 

vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, 

nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Oprávnení prijímatelia  - občianske združenia, 

- neziskové organizácie, 

- cirkevné organizácie, 

- združenie miest a obcí. 
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Intenzita pomoci 
7
 85 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

15 %  vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky
8
  výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom 

 budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie 

bezpečnosti dopravy v mestách 

 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou 

možnosťou pohybu a orientácie 

 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do zamestnania alebo 

k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, 

autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) 

vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 

vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, 

nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

 

56 530,63 

  

 

48 051,04 

0,00 

 

 

8 479,59 

- 

VR - - - - - 

Spolu   

 

56 530,63 

  

 

48 051,04 

0,00 

 

 

8 479,59 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu 

operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

                                                 
7 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
8 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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operácií
9
 projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

5.1.2 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

 

Tabuľka č. 15.D Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

 

                                                 
9 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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808/2014) 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu dopravnej 

prepojenosti,  dostupnosti pracovísk, verejných a iných služieb. 

Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných komunikácií a 

chodníkov odhalil nevyhovujúci stav cestnej siete, chodníkov, 

lávok a mostov v mikroregióne. Zlý stav a absencia chodníkov v 

niektorých obciach znižujú bezpečnosť chodcov, ktorí namiesto 

chodníkov využívajú cestné komunikácie.  

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, 

vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným 

zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom, 

o  budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie 

bezpečnosti dopravy v mestách, 

o nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou 

možnosťou pohybu a orientácie 

o zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do zamestnania alebo 

k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, 

autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) 
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vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 

vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, 

nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 
10

 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky
11

  výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, 

parkovísk, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom 

 budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie 

bezpečnosti dopravy v mestách 

 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb 

vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou 

možnosťou pohybu a orientácie 

 zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás 

zabezpečujúcich dopravu osôb do zamestnania alebo 

k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, 

autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) 

vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 

vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, 

nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

113 688,61 

 

108 004,17 
0,00 

 

 

5 684,44 

- 

VR - - - - - 

Spolu  
 

113 688,61 

 

108 004,17 
0,00 

 

 

5 684,44 

- 

 

                                                 
10 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
11 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
12

 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu 

operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

 

Tabuľka č. 15.E Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby 

a komunitné služby 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- sociálne služby a komunitné služby 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

 

                                                 
12 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu sociálnych 

a komunitných služieb na území, dobudovanie alebo rekonštrukcia 

sociálnych a komunitných zariadení. 

Audit zdrojov územia zistil nedostatky v občianskej vybavenosti 

znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú vhodné podmienky pre 

zotrvanie mladých ľudí a rodín v mikroregióne. Cieľom je aj 

skvalitniť oblasť sociálnych a komunitných služieb v rámci územia 

združenia. 

Zdôvodnenie výberu 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, 

vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným 

zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných 

sociálnych služieb vrátene materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych 

služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 
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Intenzita pomoci 
13

 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky
14

  zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia  

     existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných 

sociálnych služieb vrátene materiálno-technického vybavenia 

 zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 

 rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

 infraštruktúra komunitných centier  

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

45 874,34 

 

43 580,63 
0,00 

 

 

2 293,71 

- 

VR - - - - - 

Spolu   

45 874,34 

 

43 580,63 
0,00 

 

2 293,71 
- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
15

 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu 

operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná Počiatočná Celková 

                                                 
13 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
14 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
15 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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jednotka hodnota cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

 

Tabuľka č. 15.F Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra 

vzdelávania 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

- infraštruktúra vzdelávania 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu a ku kvalite 

infraštruktúry vzdelávania, a tak zvýšiť atraktivitu obcí a vytvoriť 

príťažlivé prostredie pre život mladých ľudí. 

Audit zdrojov územia zistil nedostatky v oblasti školských 

a predškolských zariadení. Cieľom je aj skvalitniť infraštruktúru 

vzdelávania v rámci územia. 

Zdôvodnenie výberu 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do 



 

105 

 

vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom 

a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných 

služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, 

ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, 

vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového 

hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným 

zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Oprávnení prijímatelia  Mestá a obce z územia MAS 

Intenzita pomoci 
16

 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5 % vlastné zdroje/spolufinancovanie prijímateľom 

Oprávnené výdavky
17

 
o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

39 890,73 

 

37 896,20 
0,00 

 

 

1 994,53 

- 

VR - - - - - 

Spolu  
 

39 890,73 

 

37 896,20 
0,00 

 

 

1 994,53 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
18

 

Výberové kritériá pre výber projektov: Hlavné zásady výberu 

operácií definované v IROP pre špecifický cieľ 5.1.1., 

Hodnotiace kritériá: 

Vylučujúce kritériá: Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (PRV SR 2014-2020), 

                                                 
16 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
17 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
18 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Bodovacie kritériá: 

Viď. Príloha č. 3: Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre 

výber projektov predkladanej stratégie CLLD k Projektovému 

zámeru. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

11/2017-06/2022 

 

Tabuľka č. 15.G Investície do hmotného majetku 

 

Názov opatrenia  

 

M04 - Investície do hmotného majetku 

 

 

Priradenie kódu 

opatrenia (platí 

v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatreni

a v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 808/2014) 

4.1: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu 

2A, 2B, 3A, 5C, 6A,  
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IROP 

Ciele opatrenia  
Hlavným cieľom opatrenia je podpora poľnohospodárskych podnikov, 

vrátane podnikov, ktoré prevádzkujú mladí alebo malí farmári, 

investícií týkajúcich sa odbytu a spracovania poľnohospodárskej 

produkcie. Opatrenie má prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti 

spracovateľského a potravinárskeho priemyslu a účelovo intenzívnej 

avšak environmentálne prijateľnej poľnohospodárskej výroby. 

Zdôvodnenie výberu Prostredníctvom tohto podopatrenia sa poskytne investičná  podpora pre 

poľnohospodárske podniky v regióne, ktoré majú momentálne 

obmedzené zdroje financovania svojich podnikateľských zámerov. 

Investíciou do hmotného majetku sa dosiahne zvýšenie celkovej 

výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov v oblastiach: 

špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zlepšenia využívania 

závlah, zavádzania inovatívnych technológií v súvislosti s aplikáciou 

organických a priemyselných hnojív, zlepšenia odbytu, založenia 

porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, 

skladovacích kapacít a pozberovej úpravy, zníženia záťaže na životné 

prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových 

plynov. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
1. Špeciálna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska; 

 Investície do obstarania technického a technologického 

vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane  strojov a náradia 

slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu 

rastlín,  priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a 

pozberovú úpravu; 

 investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na 

vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v 

podniku  vrátane súvisiacich investičných činnosti. 
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2. Živočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska; 

 Investície do obstarania technického a technologického 

vybavenia živočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia 

slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie 

a manipuláciu s krmivami a stelivami; 

 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie 

energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej  v rámci 

živočíšnej výroby  s doplnkovou funkciou biomasy 

vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej 

ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy 

z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych 

výrobkov. 

3. Zlepšenie využívania závlah: 

 Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo 

modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s 

cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; 

 Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie 

závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej 

kvality. 

4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou 

aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a 

ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a 

úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a 

strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných 

hnojív  a ostatných substrátov do pôdy. 

5. Zlepšenie odbytu 
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 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne 

vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku. 

6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín 

 Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných 

trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde. 

7. Reštrukturalizácia alebo  diverzifikácia výroby v podniku   

 Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom 

reštrukturalizácie výroby v podniku resp. s plánom 

diverzifikácie výroby v podniku zameranými na zvýšenie 

produktivity podniku, zvýšenie zamestnanosti podniku alebo na 

diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby s cieľom výroby 

produktov s vyššou pridanou hodnotou. V rámci uvedeného 

nebudú podporované investície do špeciálnych strojov  a náradia 

s výnimkou pokiaľ má investícia priamy súvis s 

reštrukturalizáciou podniku resp. diverzifikáciou výroby. 

8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

skladovacích kapacít;   

 Ivestície do pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým 

využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 

2 MWt. 

9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na 

znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie 

alebo rastom kvality produkcie 

 Investície do nových technológií na znižovanie emisií 

skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat 
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v súvislosti s rastom produkcie alebo rstom kvality produkcie; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie 

a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími 

produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, 

uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s rastom 

produkcie alebo rastom kvality produkcie; 

 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v 

rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na 

bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti s rastom 

produkcie alebo rastom kvality produkcie. 

 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom  pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v 

poľnohospodárskej prvovýrobe. 

Intenzita pomoci 
19

 

 

50 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

50 % vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky
20

 Oprávnené výdavky: 

1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a 

investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného 

dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností 

2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie 

alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových 

práv, licencií, autorských práv a ochranných známok); 

3. investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z 

druhej ruky vrátane jeho lízingu, ale len  v prípade, že 

žiadateľom o NFP je mladý farmár z Opatrenia 6.1 a v čase 

podania žiadosti vek majetku neprevýši 3 roky; 

4. súvisiace všeobecné náklady ako sú poplatky architektom, 

inžinierom a konzultantom , poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií 

uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú 

oprávnenými max. do 15% z výšky projektu aj v prípade, ak sa 

                                                 
19 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
20 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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na základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky na 

výstavbu, obstaranie (vrátane lízingu) alebo zlepšenie 

nehnuteľného majetku a na kúpu alebo kúpu na leasing nových 

strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení z "druhej ruky" v 

prípade mladých farmárov ako prijímateľov pomoci v 

podopatrení 4.1 (do výšky ich trhovej hodnoty). 

5. 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 

začalo najneskôr 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) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

 

146 054,00 

 

 

54 770,25 

 

 

18 256,75 

 

 

73 027,00 

- 

VR - - - - - 

Spolu      - 
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146 054,00 

 

54 770,25 

 

18 256,75 

 

73 027,00 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
21

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú stanovené 

v schválených kritériách pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou. Hodnotiace kritériá:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú stanovené 

v schválených kritériách pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou.  

Bodovacie kritériá: 

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú stanovené 

v schválených kritériách pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou.  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

Žiadne 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.1 Počet 

podporených 

projektov 

počet 0 2 

4.1 Počet vytvorených 

pracovných miest  

počet 0 2 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 15.H Prenos vedomostí a zručností 

 

 

Názov opatrenia  
M01- Prenos vedomostí a zručností 

                                                 
21 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

2A, 2B, 2C, 3A, 3B, P4-pôda, P4-les, 5C, 5E, 6A, 6C   

Ciele opatrenia  
Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom 

v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov 

poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. 

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho 

obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je 

prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, 

ktoré pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve 

a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej 

prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie 

a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu. 

Zdôvodnenie výberu Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je 

možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako 

dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú 

dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho 

rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 3A sa podopatrenie 

bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti 

a informačné akcie pre poľnohospodárske podniky 

a spracovateľov. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít: 

1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – 

nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, 
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kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné 

podpory a štátnu pomoc;   

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva; 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie 

znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – 

ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde 

– protierózne a protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie 

v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné 

platby v územiach NATURA 2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a 

nariadenia na ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti 

degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v 

pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s 

udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím 

vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie 

organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s 

dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb 

(provider) informačných akcií a demonštračných aktivít pre 

konečných prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), 

ktorými sú aktívni ako i začínajúci poľnohospodári, 

obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov 

poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom 

vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach. 
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Intenzita pomoci 
22

 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky
23

 1. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu 

aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných 

poisťovní a sociálnej poisťovne; 

2. prenájom priestorov a potrebnej techniky; 

3. materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie 

odborných publikácií v tlačenej a elektronickej forme, 

náklady na propagáciu formou informačných 

a propagačných materiálov,  i náklady na služby v 

súvislosti s aktivitou; 

4. ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, 

zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci a 

osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa 

na vzdelávacej aktivite hradené formou faktúr na základe 

prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp. 

dopravné náklady, ak sú súčasťou projektu; 

5. investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej 

aktivity; 

6. vecné ceny do súťaže; 

7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity 

vrátane nákladov na získavanie zručností- nepriame 

výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných 

aktivít projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa 

finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem 

nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci priamych 

oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. nákup 

tlačív, platby za telefón atď. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR    0,00 - 

                                                 
22 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
23 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



 

116 

 

 

 

21 496,80 16 122,60 5 374,20 

VR - - - - - 

Spolu   

21 496,80 

 

16 122,60 

 

5 374,20 

0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií
24

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Hodnotiace kritériá:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Bodovacie kritériá: 

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

1.2 Počet účastníkov 

vzdelávacej/ 

informačnej 

aktivity  

počet 0 20 

1.2 Počet 

vzdelávacích dní  
počet 0 4 

1.2 Počet 

podporených 

projektov  

 

počet 0 1 

 

                                                 
24 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

 V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 15.I Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

 

Názov opatrenia  

 

M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

 

 

Priradenie kódu 

opatrenia (platí 

v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatreni

a v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 808/2014) 

6.4  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

/špecifickému cieľu 

IROP 

2A, 5C 6A  

Ciele opatrenia  Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť možnosti získania doplnkových 

zdrojov príjmov pre miestne obyvateľstvo cez ubytovanie, ponuku 

miestnych špecialít a budovanie služieb pre relaxáciu a aktívny oddych. 

Poloha územia mikroregiónu a prírodné prostredie sú základnými 

predpokladmi pre tvorbu vidieckeho cestovného ruchu. 

Zdôvodnenie výberu Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností reaguje na potrebu udržania 

existujúcich a vytvárania nových pracovných miest na vidieku, čím sa 

prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti 6A. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné 

a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie 

vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 
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Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj 

nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 

do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na 

rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou 

budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné 

a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, 

turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, 

ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, 

rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – 

mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).Činnosť 2: 

činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, 

seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej 

oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), 

lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu 

začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej 

skupiny. 

 Činnosť 3: činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh 

produktov, mimo poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup 

spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania 

poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá do prílohy I ZFEÚ 

a výstupom je energia z vrátane využívania OZE alebo produkt, ktorý sa 

ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby 

nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako 

aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a 

neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných 

miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov 

a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom 

ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj 

aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb 

súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním 
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podnikateľských inkubátorov 

Oprávnení prijímatelia Činnosť 1 a 2: 

Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach. 

Činnosť 1 až 3:  

1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby. 

2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES)  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 

 Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s 

ním. 

       3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb 

(akvakultúry). 

Intenzita pomoci 
25

 50 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

50 % vlastné zdroje/spolufinancovanie konečným prijímateľom 

Oprávnené výdavky
26

 Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj 

nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 

do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na 

rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

oprávnenými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a 

špecifikáciou výdavkov uvedenou v podkapitole 8.1 PRV; 

2. všeobecné náklady ako sú poplatky architektom, inžinierom 

a konzultantom , poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií 

                                                 
25 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
26 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú 

oprávnenými max. do 15% z výšky projektu aj v prípade, ak sa 

na základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky na 

výstavbu, obstaranie (vrátane lízingu) alebo zlepšenie 

nehnuteľného majetku a na kúpu alebo kúpu na leasing nových 

strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení z "druhej ruky" v 

prípade mladých farmárov ako prijímateľov pomoci v 

podopatrení 6.4 (do výšky ich trhovej hodnoty). 

3. 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 

začalo najneskôr 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) 

Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 
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Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

220 576,00 

 

82 716,00 

 

27 572,00 

 

110 288,00 
- 

VR - - - - - 

Spolu   

220 576,00 

 

82 716,00 

 

27 572,00 

 

110 288,00 
- 

 

 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
27

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú stanovené 

v schválených kritériách pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou. Hodnotiace kritériá:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú stanovené 

v schválených kritériách pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou. Bodovacie kritériá: 

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú stanovené 

v schválených kritériách pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou.  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

Žiadne 

Merateľné 

ukazovatele projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

6.4 

Počet 

podporených 

projektov  

počet 0 2 

6.4 
Počet vytvorených 

pracovných miest 
počet 0 2 

 

Indikatívny  

                                                 
27 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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harmonogram výziev  V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 15.J Prenos vedomostí a zručností 

 

 

Názov opatrenia  

 

M01- Prenos vedomostí a zručností 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

1.2 Podpora na demoštračné činnosti a informačné akcie 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

2A, 2B, 2C, 3A, 3B, P4-pôda, P4-les, 5C, 5E, 6A, 6C    

Ciele opatrenia  
Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom 

v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov 

poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. 

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho 

obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je 

prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, 

ktoré pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve 

a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej 

prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie 

a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu. 

Zdôvodnenie výberu Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je 

možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako 

dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú 

dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho 

rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 6A sa podopatrenie 

bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti 
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a informačné akcie podporujúce rozvoj vidieckej zamestnanosti, 

stabilitu podnikateľských subjektov, ktoré sa na danom území 

nachádzajú. 

Rozsah a oprávnené činnosti 
1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – 

nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, 

kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné 

podpory a štátnu pomoc;  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 

3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie 

znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – 

ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde 

– protierózne a protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie 

v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné 

platby v územiach NATURA 2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a 

nariadenia na ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti 

degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v 

pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s 

udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, 

ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím 

vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie 

organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s 

dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

Oprávnení prijímatelia Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb 

(provider) informačných akcií a demonštračných aktivít pre 
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konečných prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), 

ktorými sú aktívni ako i začínajúci poľnohospodári, 

obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov 

poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom 

vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach. 

 

Intenzita pomoci 
28

 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky
29

 1. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu 

aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných 

poisťovní a sociálnej poisťovne; 

2. prenájom priestorov a potrebnej techniky; 

3. materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie 

odborných publikácií v tlačenej a elektronickej forme, 

náklady na propagáciu formou informačných 

a propagačných materiálov,  i náklady na služby v 

súvislosti s aktivitou; 

4. ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, 

zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci a 

osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa 

na vzdelávacej aktivite hradené formou faktúr na základe 

prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp. 

dopravné náklady, ak sú súčasťou projektu; 

5. investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej 

aktivity 

6. vecné ceny do súťaže; 

7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity 

vrátane nákladov na získavanie zručností- nepriame 

výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných 

aktivít projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa 

finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem 

nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci priamych 

oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. nákup 

                                                 
28 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
29 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 



 

125 

 

tlačív, platby za telefón atď. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 50 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

19 063,20 

 

14 297,40 

 

4 765,80 

0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

 

19 063,20 

 

 

14 297,40 

 

 

4 765,80 

0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií
30

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou. Hodnotiace kritériá:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Bodovacie kritériá: 

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

1.2 Počet účastníkov 

vzdelávacej/ 

informačnej 

aktivity  

počet 0 20 

                                                 
30 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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1.2 Počet 

vzdelávacích dní  
počet 0 4 

1.2 Počet 

podporených 

projektov  

 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 15.K Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 

Názov opatrenia  

 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

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 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

6A, 6B  

Ciele opatrenia  Cieľom je zachovanie efektívneho a udržateľného rastu vidieckych 

oblastí práve prostredníctvom podporovania investícií do 

budovania infraštruktúry. Tieto oblasti je potrebné podporiť 

v záujme zabránenia odlivu obyvateľov z územia, vytvorením 

vhodných podmienok pre život vo vidieckych oblastiach. Je 

potrebné zvýšiť životný štandard v obciach, čo bude vplývať aj na 

zvýšenie návštevnosti danej obce. Zámerom je čo najviac 

zachovať vidiecky charakter obcí, ale takisto zabezpečiť čo najviac 
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pracovných príležitostí pre ľudí z regiónu. 

  

Zdôvodnenie výberu 
Podopatrenie 7.2. zahŕňa nasledovné činnosti: 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, 

výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 

prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade investícií 

do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom 

rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu 

znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie 

medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú 

prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju 

vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných 

priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

Z analýz realizovaných v rámci daného územia je potreba 

aplikácie možností tohto podopatrenia jednoznačná. Obce vo 

vidieckych oblastiach majú takto možnosť zvýšiť kvalitu života 

svojich obyvateľov. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, 

výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 

prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade investícií 

do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom 

rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu 

znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie 

medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú 
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prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju 

vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných 

priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

Oprávnení prijímatelia 1. obce vo vidieckych oblastiach  

2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych 

oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou 

obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj 

aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených 

vodohospodárskych oblastí; 

 

Intenzita pomoci 
31

 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky
32

 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v 

súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto 

podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov 

zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" 

objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce; 

2. všeobecné náklady ako sú poplatky architektom, 

inžinierom a konzultantom , poplatky za poradenstvo 

v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti 

vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti 

zostávajú oprávnenými max. do 15% z výšky projektu aj 

v prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú 

realizovať žiadne výdavky na výstavbu, obstaranie (vrátane 

lízingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku a na kúpu 

alebo kúpu na leasing nových strojov a zariadení, ako i 

strojov a zariadení z "druhej ruky" v prípade mladých 

farmárov ako prijímateľov pomoci v podopatrení 7.2 (do 

výšky ich trhovej hodnoty). 

3. Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za 

                                                 
31 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
32 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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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 začalo najneskôr 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) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

110 735,00 

 

83 051,25 

 

27 683,75 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

110 735,00 

 

83 051,26 

 

27 683,75 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
33

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Hodnotiace kritériá:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

                                                 
33 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Bodovacie kritériá: 

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.2 Počet 

podporených obcí  

počet 0 4 

7.2 Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech z 

realizovaného 

projektu 

počet 0 15 721 

7.2 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 0 

 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 15.L Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

 

Názov opatrenia  

 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 
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Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

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 / 

špecifickému cieľu IROP 

3A, 5C, P4, 6A, 6B  

Ciele opatrenia  Z analýzy územia je zrejmé, že v regióne je  nedostatočná voľno-

časová infraštruktúra, zlý stav a absencia viacúčelových športovísk 

a detských ihrísk. Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie verejných 

služieb a rekonštrukcia a modernizácia prvkov základného 

občianskeho vybavenia.  

  

Zdôvodnenie výberu Z analýzy potrieb vyplývajú potreby realizácie aktivít, ktoré 

zahŕňa opatrenie 7.4. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

 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; 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a 

modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých 

skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov); 
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 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. 

Oprávnení prijímatelia obce vo vidieckych oblastiach 

Intenzita pomoci 
34

 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky
35

 1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v 

súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto 

podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov 

zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" 

objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a 

vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania 

OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou 

iných investícií v rámci operácie; 

2. všeobecné náklady ako sú poplatky architektom, 

inžinierom a konzultantom , poplatky za poradenstvo 

v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti 

vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti 

zostávajú oprávnenými max. do 15% z výšky projektu aj 

v prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú 

realizovať žiadne výdavky na výstavbu, obstaranie (vrátane 

lízingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku a na kúpu 

alebo kúpu na leasing nových strojov a zariadení, ako i 

strojov a zariadení z "druhej ruky" v prípade mladých 

farmárov ako prijímateľov pomoci v podopatrení 7.4 (do 

výšky ich trhovej hodnoty). 

3. Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci 

implementácie stratégie CLLD sú považované za 

                                                 
34 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
35 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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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 začalo najneskôr 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) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

114 342,58 

 

85 756,94 

 

28 585,65 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

114 342,58 

 

85 756,94 

 

28 585,65 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
36

 

Výberové kritériá pre výber projektov:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou. Hodnotiace kritériá:  

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou.  

Bodovacie kritériá: 

                                                 
36 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií sú 

stanovené v schválených kritériách pre výber projektov stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou. 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.4 Počet 

podporených obcí  

počet 0 2 

7.4 Počet osôb vo 

vidieckych 

oblastiach, ktorí 

majú prospech z 

realizovaného 

projektu  

počet 0 15 721 

7.4 Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 0 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Tabuľka č. 15.M Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD 

 

Názov opatrenia  Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených 

s riadením uskutočňovania stratégií CLLD 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 
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v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

Ciele opatrenia  Prostredníctvom tohto opatrenia sa zabezpečí financovanie 

prevádzkových nákladov MAS, ktoré sú bezprostredne potrebné 

k fungovaniu kancelárie a sú spojené s riadením uskutočňovania 

stratégie CLLD počas celého programovacieho obdobia. 

 

Zdôvodnenie výberu Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva 

k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh 

práce v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast 

udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo 

odvetvie vrátane oblasti zelených technológií. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s 

riadením uskutočňovania stratégií CLLD:  

   A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, 

osobné, poistenie),  

   B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, 

konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení pre 

predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a 

vykonávaní stratégie CLLD.  

   C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a 

členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní 

národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v 

regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,  

   D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),  

   E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

Oprávnení prijímatelia Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja. 
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Intenzita pomoci 
37

 95 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

5% vlastné zdroje 

Oprávnené výdavky
38

  personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, 

osobné, poistenie) 

 vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, 

konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení 

pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na 

príprave a vykonávaní stratégie CLLD 

 náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a 

členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane 

zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za 

členstvo v regionálnych, národných alebo európskych 

sieťach MAS 

 finančné náklady (napr. bankové poplatky) 

  náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS) 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 59 170  EUR /ročne/ 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 
 

147 694,76 

 

140 310,02 
0,00 

 

 

7 384,74 

- 

VR - - - - - 

Spolu  
 

147 694,76 

 

140 310,02 
0,00 

 

 

7 384,74 

- 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

Hlavné zásady výberu operácií definované v IROP pre špecifický 

cieľ 5.1.1 

                                                 
37 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
38 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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operácií
39

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

 Podporené 

aktivity 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

 

Tabuľka č. 15.N Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

 

Názov opatrenia  

 

M19 - Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

 

 

Priradenie kódu opatrenia 

(platí v prípade opatrení 

z PRV, priradí sa kód 

opatrenia/podopatrenia 

v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

808/2014) 

19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

špecifickému cieľu IROP 

6B  

Ciele opatrenia  Cieľom tohto podopatrenia je podpora sociálneho zabezpečenia 

a hospodárskeho rozvoja, ako aj znižovanie chudoby vo 

vidieckych oblastiach, ktoré sa budú vzťahovať na sekundárne aj 

na iné oblasti v rámci PRV. 

 

                                                 
39 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Zdôvodnenie výberu 
Príspevok opatrenia k miestnemu rozvoju vychádza z charakteru 

samotnej metódy LEADER, ktorá je zameraná na lokálne 

komunity a ich podporu prostredníctvom realizácie stratégií 

CLLD, ktoré reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít. 

 

Rozsah a oprávnené činnosti 1. financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s 

riadením uskutočňovania stratégií CLLD:  

- personálne a administratívne náklady MAS 

(prevádzkové vrátane nákladov na prenájom 

kancelárskych priestorov, osobné náklady, 

poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS 

(školenia, konferencie, semináre, workshopy a 

pod., okrem školení pre predkladateľov 

projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a 

vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť 

zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s 

inými MAS, vrátane zasadaní národných a 

európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v 

regionálnych, národných alebo európskych sieťach 

MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie 

a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s 

oživovaním stratégie CLLD: 

- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a 

výsledkoch stratégie CLLD; 

- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - 

semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS, 

ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní 
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stratégie CLLD a s tým spojených prác, 

vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie 

vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

Oprávnení prijímatelia Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom 

na implementáciu stratégie miestneho rozvoja. 

Intenzita pomoci 
40

 100 % zo zdrojov EÚ a ŠR 

Oprávnené výdavky
41

 Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s 

oživovaním stratégie CLLD: 

a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a 

výsledkoch stratégie CLLD; 

b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, 

konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov 

ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a 

zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác; 

c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť 

min. 15 % a max 25 % z celkových výdavkov v rámci operácie 

Chod miestnej akčnej skupiny a animácia. 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku:2 000  

Maximálna výška príspevku: 30 000 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  

28 063,00 

 

21 047,25 

 

7 015,75 
0,00 - 

VR - - - - - 

Spolu   

28 063,00 

 

21 047,25 

 

7 015,75 
0,00 - 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií podľa PRV SR 

2014-2020 vzťahujúce sa na príslušné opatrenie. 

                                                 
40 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
41 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií
42

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Žiadne 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.4 Podporené 

aktivity  

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

- 

 

Pre všetky tabuľky opatrení a aktivít v časti 5.2 Akčný plán platí nasledovné: 

 

o Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov 

výška NFP na 1 projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 

100 000 EUR z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Pre podopatrenia opatrenia M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

platí nasledovné: 

 

o V rámci realizácie projektov opatrenia M07 - Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach predstavujú maximálne 15% z celkovej výšky projektu poplatky 

architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. 

 

ČASŤ B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Tabuľka č. 15. Y: Opatrenie PRV – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  M04 - Investície do hmotného majetku 

                                                 
42 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov 

kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 

miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií 

výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

1. Špeciálna rastlinná výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej 

rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

špeciálnej rastlinnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich na 

pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín,  priemyselných a 

hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu 

 investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na 

vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku  

vrátane súvisiacich investičných činnosti 

2. Živočíšna výroba: 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej 

výroby vrátane prípravy staveniska 

 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia 

živočíšnej výroby vrátane  strojov a náradia slúžiacich aj na zber 

objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami 

 Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou 

transformáciou biomasy vyprodukovanej  v rámci živočíšnej výroby  s 

doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej 

poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov 

biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych 

výrobkov a lesného hospodárstva. 

3. Zlepšenie využívania závlah: 

 Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu 

závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia 

produkcie alebo jej kvality; 
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 Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie 

závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality. 

4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou 

organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia 

kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s 

variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív  a ostatných 

substrátov do pôdy. 

5. Zlepšenie odbytu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho 

vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov 

v rámci areálu daného podniku 

6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických 

plodín 

 Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín na poľnohospodárskej pôde. 

7. Reštrukturalizácia alebo  diverzifikácia výroby v podniku   

 Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom 

reštrukturalizácie výroby v podniku resp. s plánom diverzifikácie výroby 

v podniku zameranými na zvýšenie produktivity podniku, zvýšenie 

zamestnanosti podniku alebo na diverzifikáciu poľnohospodárskej 

výroby s cieľom výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou. V rámci 

uvedeného nebudú podporované investície do špeciálnych strojov  a 

náradia s výnimkou pokiaľ má investícia priamy súvis s 

reštrukturalizáciou podniku resp. diverzifikáciou výroby. 

8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích 

kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím 

biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt, 
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9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií 

skleníkových plynov  

 Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových 

plynov v ustajnení hospodárskych zvierat; 

 Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie 

a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi 

vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží 

alebo žúmp); 

 Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej 

výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie 

senáže a siláže. 

Finančný plán   

Región
43

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  131 448,60 65 724,30 65 724,30 

VR - - - 

Spolu 131 448,60 65 724,30 65 724,30 

 

Názov opatrenia  M01 -  Prenos vedomostí a zručností 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov 

kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na 

miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií 

výrobcov a medziodvetvových organizácií. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít: 

1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie 

systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, 

previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc podpory;  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva; 

                                                 
43

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia 

jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma 

ako a biodiverzity; 

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a 

protipovodňové opatrenia; 

5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených 

oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 

2000; 

6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na 

ich aplikáciu; 

7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy 

vrátane  starostlivosti o TTP; 

8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – 

efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných 

zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie 

minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších 

produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, 

exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku 

skleníkových plynov. 

Finančný plán   

Región
44

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  36 504,00 36 504,00 0,00 

VR - - - 

Spolu 36 504,00 36 504,00 0,00 

 

Názov opatrenia  M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a vytváranie 

pracovných miest 

                                                 
44

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane 

vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných 

priestorov. 

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na 

ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na 

vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných 

činností. 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou 

budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické 

chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, 

mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, 

vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá 

biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné 

biotopy). 

Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, 

seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je 

možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a 

pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do 

spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny. 

 Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo poľnohospodárstva 

a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, s 

výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá do 

prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej 

využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby 

nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj 

vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho 

charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo 

produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych 

podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj 

tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä 

služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním 
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podnikateľských inkubátorov 

Finančný plán   

Región
45

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  198 518,40 99 259,20 99 259,20 

VR - - - 

Spolu 198 518,40 99 259,20 99 259,20 

 

Názov opatrenia  M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo 

čistiarne odpadových vôd; 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a 

záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba 

odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade 

investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a 

za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde 

môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, 

príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju 

vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, 

parkov a pod. 

Finančný plán   

Región
46

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  99 661,50 99 661,50 0,00 

VR - - - 

                                                 
45

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
46

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Spolu 99 661,50 99 661,50 0,00 

 

Názov opatrenia  M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

 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; 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície 

spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. 

opusteného odpadu; 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na 

verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných 

prvkov); 

 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. 

Finančný plán   

Región
47

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  102 908,32 102 908,32 0,00 

                                                 
47

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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VR - - - 

Spolu 102 908,32 102 908,32 0,00 

 

Názov opatrenia  M19 - Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1. financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD:  

- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové 

vrátane nákladov na prenájom kancelárskych priestorov, osobné 

náklady, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, 

konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení pre 

predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a 

vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov 

MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných 

a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, 

národných alebo európskych sieťach MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu 

stratégií CLLD (na úrovni MAS), 

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním 

stratégie CLLD: 

- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch 

stratégie CLLD; 

- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, 

konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, 

zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri 

vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác, 

- vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie 
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vedomostí a zručností pri príprave projektov. 

Finančný plán   

Región
48

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  25 256,70 25 256,70 0,00 

VR - - - 

Spolu 25 256,70 25 256,70 0,00 

 

Tabuľka č. 15. Z: Opatrenie IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia  
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD:  

   A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, 

poistenie),  

   B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, 

workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.  

   C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na 

stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj 

poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,  

   D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),  

   E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií 

CLLD (na úrovni MAS), 

Finančný plán   

Región
49

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  132 925,27 126 279,01 6 646,26 

                                                 
48

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
49

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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VR - - - 

Spolu 132 925,27 126 279,01 6 646,26 

 

Názov opatrenia  
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

o obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

o nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 

o podpora marketingových aktivít, 

o podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na 

úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 

Finančný plán   

Región
50

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  206 050,91 113 328,00 92 722,91 

VR - - - 

Spolu 206 050,91 113 328,00 92 722,91 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Finančný plán   

Región
51

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  59 836,10 56 844,30 2 991,80 

                                                 
50

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
51

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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VR - - - 

Spolu 59 836,10 56 844,30 2 991,80 

 

Názov opatrenia  
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby a komunitné 

služby. 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene 

materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier, 

Finančný plán   

Región
52

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  59 836,10 56 844,30 2 991,80 

VR - - - 

Spolu 59 836,10 56 844,30 2 991,80 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra vzdelávania 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových 

učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

                                                 
52

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Finančný plán   

Región
53

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  59 836,12 56 844,31 2 991,81 

VR - - - 

Spolu 59 836,12 56 844,31 2 991,81 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: sociálne služby a komunitné 

služby  

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene 

materiálno-technického vybavenia, 

o zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, 

o rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, 

o infraštruktúra komunitných centier, 

Finančný plán   

Región
54

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  50 533,94 42 953,85 7 580,09 

VR - - - 

Spolu 50 533,94 42 953,85 7 580,09 

 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra vzdelávania 

Priradenie k  ŠC 

IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s IROP 

o vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových 

                                                 
53

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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učební ZŠ, 

o skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Finančný plán   

Región
55

 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  50 533,94 42 953,85 7 580,09 

VR - - - 

Spolu 50 533,94 42 953,85 7 580,09 

 

 

5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

5.3.1 Opis monitorovacích a hodnotiacich opatrení stratégie CLLD 

 

Monitorovanie a hodnotenie Stratégie CLLD má za hlavnú úlohu prispieť k účinnému 

naplneniu podstaty a hlavných cieľov Stratégie miestneho rozvoja. Monitorovanie 

a hodnotenie stratégie CLLD má prispieť k nasledovným bodom:  

 správne fungovanie MAS počas celej doby jeho priebehu,  

 vykonávanie správnych realizačných postupov, 

 priebežné hodnotenie projektov, čím sa dosiahne eliminácia nedostatkov, 

 priebežné sledovanie a úprava vzťahujúce sa na zmeny podmienok realizácie 

projektov,  

 vyhodnotenie realizovaných projektov,  

 vyhodnotenie a úpravy administratívnych a výberových postupov. 

 

Monitorovanie priebehu implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD poskytne priestor 

na včasné odstránenie chýb a nedostatkov vznikajúcich v priebehu realizácie jednotlivých 

projektov. Prispeje k zvýšeniu kvality finálnych výstupov projektov. Jeho hlavných cieľom je 

vytvorenie fungujúceho systému, ktorý bude slúžiť na priebežné získavanie údajov, ich 

zhromažďovanie a uchovávanie v rámci interných databáz MAS. Proces monitorovania 

a hodnotenia sa bude realizovať počas celého obdobia implementácie Stratégie miestneho 

rozvoja CLLD. 

                                                 
55

 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Pre zvýšenie efektivity tohto procesu si Občianske združenie MAS Podunajsko, o.z. stanovilo 

monitorovacie ukazovatele v rámci každého opatrenia PRV SR 2014 – 2020 a v rámci každej 

aktivity IROP, ktoré sú uvedené v časti 5.2 Akčný plán v rámci jednotlivých tabuliek. 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu bude dosiahnutie monitorovacích ukazovateľov 

preukazovať predloženou monitorovacou správou. Celkové hodnoty dosiahnutých 

monitorovacích ukazovateľ za celkové fungovanie bude MAS deklarovať v Správe o činnosti 

MAS. 

 

Hlavné ciele Stratégie miestneho rozvoja CLLD a ich napĺňanie bude sledovať monitorovací 

výbor MAS v spolupráci s niektorými členmi MAS. Monitorovací výbor bude sledovať 

realizáciu napĺňania projektov a bude predkladať výsledné správy o projektoch.  

Monitorovacie ukazovatele prislúchajúce k jednotlivým opatreniam a aktivitám sú uvedené 

v časti 5.2 Akčný plán, na každej karte opatrenia resp. aktivity zvlášť. 

 

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele 

 

Tabuľka 16: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR  

Názov cieľového ukazovateľa 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb  20 834 

Počet obyvateľov podporenej MAS 20 834 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) 

(oblasť zamerania 6B) 
4 

 

Tabuľka 17: Celkové verejné výdavky – PRV SR  

Názov ukazovateľa výstupu 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v  
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rámci stratégie CLLD (len časť z PRV) 448 952,58 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových 

nákladoch a oživení - (len časť z PRV) 

 

28 063,00 

 

Tabuľka 18: Povinné ukazovatele na úrovni IROP  

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka Cieľová hodnota v 

roku 2023 

Počet podporených podnikov podnik 3 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 5 

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 

0 

Počet nových služieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 
6 

6 Finančný rámec 

6.1 Financovanie stratégie CLLD 

 

Tabuľka 19: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) 

(základná alokácia  podľa vzorca pre MAS v súlade 

s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho: 

 

1 028 179,60 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 859 806,58 

 

Chod MAS a animácie  

168 373,02 
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Tabuľka 20: 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) (základná alokácia  podľa vzorca 

pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému 

riadenia CLLD), z toho: 

 

EPFRV, 

EFRR 

menej 

rozvinutý 

 

 

 

 

1 028 179,60 

- viac 

rozvinutý 

 

0,00 

Operácie v rámci implementácie stratégie 

CLLD 

EPFRV, 

EFRR 

menej 

rozvinutý  

448 952,58 

 

410 854,00 

- viac 

rozvinutý 

0,00 

Chod MAS  EFRR menej 

rozvinutý 

 

 

140 310,02 

- viac 

rozvinutý 

0,00 

 

Animácie 

EPFRV menej 

rozvinutý 

 

 

28 063,00 

- viac 

rozvinutý 

0,00 

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému 

riadenia CLLD.  
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Tabuľka 21: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov  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 

menej 

rozvinutý 

 

336 714,44 

 

112 238,14 

 

183 315,00 

 

632 267,58 

 

410 854,00 
0,00 

 

129 842,79 

 

540 696,79 

 

747 568,44 

 

112 238,14 

 

313 157,79 

 

1 172 964,37 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

chod MAS   

 

menej 

rozvinutý 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

140 310,02 

0,00 
 

7 384,74 

 

147 694,76 

 

140 310,02 
0,00 

 

7 384,74 

 

147 694,76 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

animácie 

 

menej 

rozvinutý 
 

21 047,25 

 

7 015,75 
0,00 

 

 

28 063,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

21 047,25 

 

7 015,75 
0,00 

 

 

28 063,00 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

SPOLU 

 

menej 

rozvinutý 

 

357 761,69 

 

119 253,89 

 

183 315,00 

 

660 330,58 

 

551 164,02 
0,00 

 

137 227,52 

 

688 391,54 

 

908 925,71 

 

119 253,89 

 

320 542,52 

 

1 348 722,12 

viac 

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

spolu  

357 761,69 

 

119 253,89 

 

183 315,00 

 

660 330,58 

 

551 164,02 
0,00 

 

137 227,52 

 

688 391,54 

 

908 925,71 

 

119 253,89 

 

320 542,52 

 

1 348 722,12 
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6.2 Finančný plán pre opatrenia 

Tabuľka č.22 : Sumárna tabuľka finančného plánu 

Opatrenie stratégie CLLD Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

Zakladanie nových a podpora 

existujúcich  mikro a malých 

podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, 

družstiev 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

 

228 945,45 

 

125 920,00 

0,00  

 

103 025,45 

- 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

Rozvoj základnej infraštruktúry 

(SS) v oblastiach: 

- sociálne služby a komunitné 

služby 

- dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

55 767,02 

 

56 530,63 

47 401,96 

 

48 051,04 

0,00 

0,00 

8 365,06 

 

8 479,59 

- 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

Rozvoj základnej infraštruktúry 

(VS) v oblastiach: 

 dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

 sociálne služby a komunitné 

služby 

 infraštruktúra vzdelávania 

EFRR menej 

rozvinutý 

región  

113 688,61 

45 874,34 

 

39 890,73 

108 004,17 

43 580,63 

 

37 896,20 

0,00 

0,00 

0,00 

5 684,44 

2 293,71 

 

1 994,53 

- 

viac 

rozvinutý 

región  

- - - - - 

M01 – Prenos znalostí 

a informačné akcie 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

40 560,00 

 

30 420,00 

 

10 140,00 

0,00 - 

viac rozvinutý 

región  

- - - - - 

M04 – Investície do hmotného 

majetku 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

146 054,00 

 

54 770,25 

 

18 256,75 

 

73 027,00 

- 

viac rozvinutý 

región  

- - - - - 

M06 – Rozvoj 

poľnohospodárskych podnikov 

a podnikateľskej činnosti 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

220 576,00 

 

82 716,00 

 

27 572,00 

 

110 288,00 

- 
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Tabuľka č. 23: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu  

   PRV (EPFRV) :IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý 

región): 52:48 

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý 

región): - 

 

Tabuľka č. 24: Zameranie stratégie podľa sektorov  

Názov opatrenia stratégie CLLD Rozpočet na 

opatrenie  

Oprávnený 

prijímateľ – 

verejný sektor  

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímateľ – 

neverejný sektor 

(označiť „X“) 

Zakladanie nových a podpora existujúcich 

mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev 

 

 

125 920,00 

 x 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach 

- dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

- sociálne služby a komunitné služby  

 

 
 x 

viac rozvinutý 

región  

- - - - - 

M07 - Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

225 077,58 

 

168 808,19 

 

56 269,40 

- - 

viac rozvinutý 

región  

- - - - - 

 

Chod MAS 

EFRR  menej 

rozvinutý 

región  

 

147 694,76 

 

140 310,02 

-  

 

7 384,74 

- 

viac rozvinutý 

región  

- - - - - 

Animácie 

 

EPFRV menej 

rozvinutý 

región  

 

28 063,00 

 

21 047,25 

 

7 015,75 

- - 

viac rozvinutý 

región  

- - - - - 
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95 453,00 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach 

 sociálne služby a komunitné služby 

 dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

 infraštruktúra vzdelávania 

 

 

189 481,00 

x  

M01 – Prenos znalostí a informačné akcie  

 

40 560,00 

 x 

M04 – Investície do hmotného majetku  

73 027,00 

 

 x 

M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov 

a podnikateľskej činnosti 

 

110 288,00 
 x 

M07 - Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach 

 

225 077,58 
x  

Celkový rozpočet podľa sektorov  
------------------------ 

 

414 558,58 

 

445 248,00 

Percentuálny pomer zamerania stratégie  

------------------------ 

 

 

48,22% 

 

 

51,78% 

 

 

7 Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie 

a doplnkovosť 

 

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

Ekonomický rozvoj patrí k dôležitým cieľom územia a zahŕňa v sebe viacero oblastí. Oblasť 

nadväzuje najmä na tradičné formy poľnohospodárstva a vhodné podmienky na rozvoj 

poľnohospodárstva a agroturistiky. Zároveň podporiť konkurencieschopnosť územia súvisí aj s 

rozvojom ďalších odvetví malého a stredného podnikania s využitím miestnych zdrojov a 

ľudových remesiel. Cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré zabezpečia rozvoj malých a 
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stredných podnikov a vytvoria pracovné príležitosti. K zlepšovaniu ekonomického rozvoja vo 

veľkej mieri prispieva aj zlepšovanie vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva nakoľko vyššie 

vzdelanie zlepšuje uplatnenie na trhu práce a zároveň prispieva k procesu tvorby nových 

pracovných miest. Stratégia CLLD sa prostredníctvom Priority „Vytvorenie lepších podmienok 

pre podnikanie a zvýšiť vzdelanosť v oblastiach hospodárskeho a spoločenského života“ snaží 

reagovať na potrebu riešenia ekonomického rozvoja územia najmä v dôsledku rozvíjajúceho sa 

trendu migrácie vo vzťahu medzi obcami. Pohyb migrácie obyvateľstva z veľkých miest do 

prímestských oblastí zaznamenal zvyšujúcu sa frekvenciu a preto vznikajú významné zmeny v 

priestorovom rozmiestnení pracovnej sily. Stratégia CLLD reaguje na potreby vytvárať vhodné 

podmienky pre malých a stredných podnikateľov. V rámci poľnohospodárskeho sektora sa 

zameriava na zlepšenie konkurencieschopnosti a to modernizáciou, diverzifikáciou činností a 

vzdelávaním. Prínosom by malo byť vytvorenie pracovných príležitosti v území tak, aby sa 

zamedzilo dochádzke za prácou do veľkých miest. 

Stratégia CLLD inkorporuje inovatívne prvky aj v podobe inovácie v oblasti hospodárskeho a 

ekonomického rozvoja a to podporou zamestnanosti vo vidieckom území, vytvorením nových 

služieb cestovného ruchu, ktoré v súčasnosti nie sú v území. Technické a technologické inovácie 

sa budú uplatňovať aj prostredníctvom modernizácie poľnohospodárskych podnikov a podporou 

miestnych podnikateľov prostredníctvom  vytvorenia lepších podmienok pre nové služby pre 

miestne obyvateľstvo. 

 

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

Prínosy k cieľom PRV najmä v oblasti podpory konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, 

lesníctva a potravinárstva vychádzajú najmä z miestneho potenciálu územia a to zo silného 

zázemia poľnohospodárskej tradície. V území pôsobí niekoľko poľnohospodárskych podnikov, 

ktoré sa zameriavajú najmä na pestovanie obilnín a kultúrnych plodín. Poľnohospodárstvo je 

dôležitým hospodárskym odvetvím na území, nakoľko z ekonomického významu má vplyv na 

trhu práce. Poľnohospodárska výroba patrí ako tretie medzi dôležitých zamestnávateľov 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva v území v rámci stratégie CLLD práve preto podporuje 

zvýšenie efektivity výrobných faktorov s cieľom dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov v 

poľnohospodárstve a to zameraním sa zabezpečenie stavebných a technologických investícii do 

poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodári doplňujú svoju činnosť aj inými formami 

miestneho podnikania a stávajú sa tak významnými zamestnávateľmi na území. Diverzifikácia 

podnikania sa tak ukazuje ako vhodný nástroj pre vyrovnávanie výkyvov odbytu v 

poľnohospodárskej výrobe. Adekvátny ekonomický rozvoj v oblasti poľnohospodárstva je 
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dobrým finančným zdrojom pre územie, pre jeho ekonomickú stabilitu, ale aj generátorom 

nových pracovných miest a nástrojom na zabránenie migrácie mladých a vzdelaných ľudí z 

územia do iných lokalít. S cieľom diverzifikácie ekonomických aktivít a rozvojom služieb sa 

podpora bude sústrediť aj na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor 

alebo odvetvie, nakoľko malé a stredné podniky plnia významnú úlohu na vidieku a vytvárajú 

pracovné príležitosti nielen formou samozamestnania, ale ponúkajú pracovné príležitosti aj pre 

miestnych obyvateľov. 

 

Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva 

Socioekonomické podmienky sa v území budú riešiť prostredníctvom zlepšenia, resp. 

vybudovania štandardnej technickej infraštruktúry vrátane ciest a chodníkov, vzdelávaním a 

vytváraním podporných programov na ich začleňovania do sociálneho života. Cieľom podpory v 

rámci stratégie CLLD je aj poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom komunitných 

pracovníkov a zvýšenie miery informovanosti v oblasti finančného poradenstva (zvýšenie 

finančnej gramotnosti obyvateľov MRK). Aktivity sú zamerané aj na nadviazanie komunikácie 

so zamestnávateľmi na vytvorenie opatrení zamestnávania obyvateľov MRK. 

 

Prínosy k životnému prostrediu 

Prínosy k životnému prostrediu sa uplatňujú prostredníctvom nástrojov na podporu efektívneho 

využívania prírodných zdrojov a efektívneho riadenia, ktoré zamedzí zhoršovanie životného 

prostredia sa uplatňuje aj na miestnej úrovni v rámci stratégie CLLD, najmä u opatrení: 

o Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva a 

rozvoja vidieka, ktoré je zamerané na vzdelávanie v oblasti ekologického 

poľnohospodárstva, znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia 

o Likvidácia a rekultivácia čiernych skládok, ktoré je zamerané na vytvorenie 

podmienok, ktoré zabezpečia zlepšenie životného prostredia so zreteľom na 

špecifické požiadavky a potreby územia  

o Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie, ktoré je zamerané na riešenie zlého 

technického stavu kanalizácií, poddimenzovanosť niektorých úsekov kanalizácií, 

resp. chýbajúcu kanalizáciu a ČOV. 

Prínos k životnému prostrediu sú zohľadnené aj v rámci výberových kritérií, kde projekty sú 

zvýhodňované, ak projekt využíva technológie šetrné k životnému prostrediu alebo projekt splní 

kritéria pre ekologické poľnohospodárstvo apod. Body sú prideľované aj projektom, ktoré 

obsahujú prvky zelenej infraštruktúry.  
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7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP prostredníctvom špecifických cieľov Prioritnej osi 5 môžeme 

rozdeliť na: ekonomické, sociálne a environmentálne. Medzi ekonomické prínosy môžeme 

zaradiť dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry, zlepšenie podnikateľského prostredia 

a z toho vyplývajúce vytvorenie nových pracovných miest a rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov. 

1. Zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti 

o zvýšiť konkurencieschopnosť územia v porovnaní s urbanizovaným priestorom – 

aktivity , 

o zlepšiť podporu živnostníkov, 

o eliminovať dôsledky vnútornej migrácie. 

2. Zvýšenie kvality života 

o zlepšiť sociálnu a technickú infraštruktúra, 

o zvýšiť atraktivitu územia pre obyvateľov zlepšením dopravného prepojenia a 

dostupnosti obcí, 

o zlepšiť kvalitu vybavenosti a fyzickú regeneráciu územia podľa jej špecifických 

potrieb a úrovne ich rozvinutosti, 

o skvalitnením kapacít predškolských zariadení a modernizáciou ZŠ. 

 

 

7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať  

Stratégia MAS Podunajsko o.z. zohľadňuje rozvojové dokumenty a priority vyšších dokumentov. 

V súčasnosti a aj v blízkej budúcnosti bude na území v platnosti niekoľko dokumentov, ktoré už 

pri spracovaní stratégie boli akceptované: 

 Stratégia Európa 2020 

 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

 PHSR TTSK a NSK 

 PHSR jednotlivých obcí 
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7.4.2 Synergie a komplementarity 

Stratégia CLLD nadväzuje na priority Stratégie Európa 2020, ktoré sú zohľadnené v Partnerskej 

dohode SR na roky 2014 – 2020. Nadväznosť opatrení a špecifických cieľov stratégie CLLD na 

tematické ciele Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020: 

 TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva a sektora 

 rybárstva a akvakultúry - zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych, 

potravinárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom podpory  zvýšenia výkonu 

poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych formou investícii do technológii, 

strojov a stavieb  (opatrenie 1.1.1 Podpora investícií poľnohospodárskych podnikov) 

 TC 8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily- zvýšenie 

podielu poľnohospodárskych podnikov, ktoré diverzifikovali svoju činnosť  (opatrenie 

1.1.2 Podpora diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam) a 

zabezpečenie kapitálu na podnikanie v oblasti cestovného ruchu (opatrenie 4.1.1 Podpora 

podnikateľských činnosti v oblasti cestovného ruchu)   

 TC 9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii -

posilnenie spolupráce medzi verejných a súkromným sektorom prostredníctvom 

implementácie opatrení Leader 

 TC 10: Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručnosti 

a celoživotného vzdelávania - zabezpečenie  dostupnosti odborných informácii 

v oblastiach   spoločnej poľnohospodárskej politiky, ekologického poľnohospodárstva, 

znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia  a pod. (opatrenie 1.3.1 Podpora 

vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka)  

 

7.5 Popis multiplikačných efektov 

Popis multiplikačných efektov spočíva v aktivitách, vonkajších zdrojov v doplnkovosti 

s vnútornými zdrojmi. tzv. endogénny rozvoj územia partnerstva. Príkladom je kombinovaná 

podpora rozvoja zo zdrojov EŠIF, národných, regionálnych aj lokálnych zdrojov. Multiplikačný 

efekt je súbeh spolufinancovania z rôznych zdrojov. Budovanie značky mikroregiónu je 

impulzom rôznych sociálnych a ekonomických aktivít. Výsledný produkt postaví základné 

predpoklady vzniku nových aktivít v prospech rozvoja územia.  

Jednou z aktivít je šírenie  výsledkov a výstupov implementácie stratégie CLLD. 

Hodnotenie multiplikačných efektov bude súčasťou Správy o hodnotení stratégie. 

 


