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Abstrakt 

 

Stratégia CLLD  Miestnej akčnej skupiny Šafrán „Rozvoj Šafránu – Naša priorita” je 

základným dokumentom, ktorý mapuje a hodnotí východiskovú situáciu sledovaného  územia, 

predkladá ciele a priority rozvoja, ako aj navrhuje spôsob ich implementácie a je nevyhnutne 

potrebný pre programovanie rozvoja územia. Spracovaná stratégia je základnou podmienkou v 

procese uchádzania sa o finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

  

Základným poslaním Stratégie CLLD  je snaha partnerov spájať svoje  úsilie  do 

jednotlivých aktivít, ktoré následne podporia integrovaný  a inovatívny rozvoj obcí územia 

MAS Šafrán v oblasti rozvoja ekonomiky a vidieckosti územia  založený predovšetkým na 

vnútorných ľudských, materiálnych, prírodných a ekonomických zdrojoch. Uchádzanie sa 

o finančné zdroje z PRV a IROP v programovacom období 2014 – 2020 sa nám javí ako 

nevyhnutné úsilie aktérov miestneho rozvoja pri rozvoji daného územia.  

 

Intervenčná logika Stratégie CLLD je nastavená tak, aby sa územie MAS Šafrán 

v časovom horizonte do roku 2023 posunulo v zmysle svojej vízie, ktorú si nadefinovalo 

v procese tvorby stratégie.   

 

 

Členovia MAS Šafrán 
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1. Základné informácie o MAS  

1.1. Identifikačné údaje MAS 

 

Tabuľka č. 1: Identifikačné údaje MAS 

Údaje 

o MAS 

Názov MAS MAS Šafrán 

Dátum registrácie 

v zmysle zákona č. 

83/1990 Zb. 

o združovaní občanov 

v znení neskorších 

predpisov 

13.08.2009 

č. VVS/-900/90-34232 

Sídlo  Šarišská Trstená 42, 08214 Pušovce 

IČO 42089069 

DIČ (ak relevantné) 2022884919 

Údaje o 

banke 

Názov banky UniCredit Bank, a.s., pobočka Prešov 

Číslo účtu 1070973013/1111 

IBAN SK2311110000001070973013 

SWIFT UNCRSKBX 

Údaje o 

štatutárovi 

Meno a priezvisko Miroslav Angelovič 

E-mail  kancelaria.massafran@gmail.com 

Telefón 0904 512 554 

Údaje 

o kontaktnej 

osobe 

Meno a priezvisko Mgr. Natália Maťašová 

E-mail  kancelaria.massafran@gmail.com, 

natalia.matasova7@gmail.com 

Telefón 0914 331 242, 0948 888 253 

 

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

Územie MAS Šafrán je geograficky celistvým územím, ktoré pracuje na základe princípov 

LEADER. Obyvateľstvo MAS Šafrán a vymedzenie oblasti územia MAS je v súlade 

s plánovanou stratégiou a spĺňa všetky určené  podmienky v optimálnej miere. 

 Minimálny počet obyvateľov územia - 10 000: Počet obyvateľov na území MAS 

Šafrán je 18 543 obyvateľov (ŠÚ SR, 31.12.2014). Počas fungovania MAS vzrástol 

počet obyvateľov z pôvodných 10 326 prijatím nových obcí a zároveň rozšírením 

katastrálneho územia, čím MAS dosahuje optimálne množstvo na uskutočňovanie 

stratégie a zabezpečenia zmyslu pre identitu obyvateľov, ktorí sa môžu priamo zapojiť 

do rozhodovania na lokálnej úrovni. 

 Územie MAS má byť tvorené minimálne 7 obcami: Územie MAS Šafrán tvorí 22 

obcí, ich počet vzrástol z pôvodných 16 prijatím 6 nových obcí do členskej základne 

MAS Šafrán. Členské obce MAS Šafrán: Čelovce, Chmeľov, Chmeľovec, Demjata, 

Fulianka, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, 

mailto:kancelaria.massafran@gmail.com
mailto:kancelaria.massafran@gmail.com
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Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, 

Tulčík, Vyšná Šebastová a Zlatá Baňa.  

 Hustota obyvateľstva – maximálne 150 obyv./km2: Hustota obyvateľstva MAS 

Šafrán je 102,47 obyv./km2 (ŠÚ SR, 31.12.2014), čo nepresahuje maximálnu hodnotu 

150 obyv./km2. 

 Súvislosť územia: Územie MAS Šafrán tvoria katastre 22 obcí okresu Prešov 

s celkovou rozlohou 180,96 km2 (ŠÚ SR, 31.12.2014). Geograficky sa územie 

nachádza v severovýchodnej časti okresu Prešov, na juhu Prešovského samosprávneho 

kraja. Na severe hraničí s okresmi Bardejov a  Svidník, na východe s okresom Vranov 

nad Topľou. Územie je súvislé, spája obce, ktoré sú geograficky, historicky a prírodne 

prepojené. Obce sú prepojené cestnou sieťou I., II. a  III. triedy s nadregionálnym 

významom. Tieto cestné koridory sú významným prvkom medzinárodných trás, ktoré 

spájajú juh Európy so severom Európy.  

 

Povinné prílohy:  

- Príloha č. 1 tohto Metodického pokynu – Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS  

- Príloha č. 2 tohto Metodického pokynu – Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením 

do územia pôsobnosti MAS  

Príloha č. 3  tohto Metodického pokynu - Mapa územia MAS   
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD  

2.1 Vznik a história partnerstva 

História vzniku MAS Šafrán siaha do roku 2003, kedy obce vstupovali do rôznych 

združení, mikroregiónov s cieľom dosiahnuť integrovaný rozvoj a zlepšiť kvalitu života svojich 

občanov. MAS Šafrán vznikla zo subjektov: Mikroregión Haľagoš (Podhorany, Chmeľovec, 

Šarišská Trstená, Proč, Pušovce, Čelovce), Mikroregión Ekotorysa (Teriakovce, Ruská Nová 

Ves, Zlatá Baňa), Sigordská spoločnosť (Ruská Nová Ves, Teriakovce, Zlatá Baňa), Spolok 

obcí Mikroregiónu Stráže (Fulianka, Demjata, Tulčík, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, 

Nemcovce, Šarišská Poruba, Vyšná Šebastová), Eurošariš (Kapušany, Lada, Nemcovce, 

Šarišská Poruba, Trnkov, Okružná, Lipníky) a Mikroregión Ladianka (Čelovce, Pušovce, Proč).   

 Občianske združenie vzniklo na základe iniciatívy predstaviteľov verejného sektora, 

súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom riešiť problémy 

rozvoja daného územia. V roku 2009 vznikol prípravný výbor zložený zo zástupcov všetkých 

sektorov, ktorého cieľom bolo pripraviť návrh stanov verejno – súkromného partnerstva 

a ostatných organizačných dokumentov. Dňa 13.08.2009 boli Stanovy registrované na 

Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. Ustanovujúce zasadanie Zhromaždenia členov ako najvyššieho orgánu Partnerstva 

sa konalo 16.09.2009. 

 V priebehu rokov 2009 – 2010 sa Partnerstvo systematicky pripravovalo na tvorbu 

Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej ISRÚ). V tomto čase prebehli na území stretnutia 

aktérov rozvoja vidieka zo všetkých dotknutých oblastí, tvorila sa organizačná štruktúra 

Partnerstva a kreovali sa  jednotlivé orgány občianskeho združenia (Výkonný výbor, Dozorná 

rada, Monitorovací a kontrolný výbor a pod.).  Výsledkom niekoľkomesačnej snahy a tvorivej 

práce pracovných skupín bolo podanie ISRÚ „Chránime spolu poklady Šafránu” v rámci 

vyhlásenej výzvy riadiacim orgánom v januári 2010. Dňa 26.05.2010 bol Partnerstvu Šafrán 

udelený Štatút MAS.  Udelením štatútu MAS získalo územie finančné prostriedky pre svoj 

rozvoj v horizonte 5 rokov vo výške 2 086 000 EUR. V rámci PRV SR 2007 – 2013 MAS 

Šafrán úspešne zimplementovala spolu 52 projektov v celkovej sume 2 081 424,04 EUR, z toho 

2 projekty  v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie v sume 30 000 EUR, 26 

projektov v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo v sume 1 322 

960,60 EUR, 22 projektov v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obci v sume 728 463,44 

EUR, 2 projekty v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v sume 29 000 EUR 

(viď nepovinná príloha č.1 Zoznam zrealizovaných projektov MAS Šafrán). 
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 V roku 2013 prejavilo záujem o vstup do členskej základne MAS 5 ďalších obci: 

Demjata, Fulianka, Tulčík, Ľubotice, Zlatá Baňa a v roku 2015 vstúpila do MAS obec 

Chmeľov. Rozšírenie členskej základne o tieto obce znamenalo pre združenie zvýšenie 

potenciálu v kultúrno – spoločenskej, socio – ekonomickej a environmentálnej oblasti a zvýšil 

sa tým aj počet potenciálnych žiadateľov z podnikateľského sektora. Nové obce sa aktívne 

podieľali na aktivitách združenia a na  spoločnej tvorbe stratégie CLLD „Rozvoj Šafránu – 

Naša priorita”.    

Súčasťou pôvodnej stratégie bola aj implementácia projektov spolupráce,   sieťovanie 

a budovanie partnerstiev na národnej a nadnárodnej úrovni. V roku 2012 prebiehal projekt 

nadnárodnej spolupráce „Od produktov k zážitkom” s MAS Občianske združenie pre rozvoj 

regiónu Spiš, MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví, ktorého cieľom bolo zavedenie 

jednotného grafického značenia lokálnych produktov a jednotného postupu ich certifikácie. 

V roku 2014 prebiehal projekt národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu” 

s MAS LEV, ktorého cieľom bol rozvoj cestovného ruchu na oboch územiach.   

Počas implementácie,  MAS Šafrán nadviazala spoluprácu s mnohými partnermi a 

subjektmi, s ktorých spoluprácou počíta aj v ďalšom programovacom období rokov 2014 – 

2020. Okrem implementácie stratégie  MAS Šafrán vyvíjala  svoju činnosť pri rozvoji vidieka  

formou podpory a spolupráce pri  rôznych spoločenských, kultúrnych a športových aktivitách. 

MAS Šafrán niektoré z týchto aktivít podporovala aj finančne, z vlastných zdrojov:  v roku 

2012 MAS Šafrán vyhlásila grantový program „Za zdravím a poznaním”, v rámci ktorého 

podporila 2 verejnoprospešné projekty, a každoročne spoluorganizuje  futbalový turnaj Šafrán 

Cup. V roku 2015 MAS Šafrán spolu s MAS svatého Jána z Nepomuku (CZ) zrealizovala 

projekt mobility mládeže v rámci programu Erasmus+ s názvom „Jak druhá světová válka 

ovlivnila český a slovenský venkov”. Realizáciou projektov tohto druhu sa MAS Šafrán snaží 

zapájať do projektových aktivít aj deti a mládež, ktoré sa tak môžu dozvedieť o činnosti 

a aktivitách miestnych akčných skupín.     

  Podľa Stanov MAS Šafrán, môžu do združenia vstúpiť  záujemcovia zo širokej 

verejnosti pri dodržaní územnej celistvosti a zabezpečení pomeru verejnej správy a neverejného  

sektora v orgánoch MAS v pomere max. 49% z verejného sektora a min. 51% z neverejného 

sektora. Pomer zastúpenia jednotlivých sektorov v MAS Šafrán je znázornený v grafe č.1.  
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Graf č.1: Rozdelenie členstva v MAS Šafrán k 06.10.2015 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Ako vyplýva z grafu č.1, členská základňa MAS Šafrán spĺňa podmienku pomerného 

sektorového zastúpenia, v ktorom verejný sektor zastupuje 43% a neverejný sektor zastupuje 

57% členov združenia. V súčasnosti  MAS Šafrán združuje 51 členov, z toho 22 členov 

verejného sektora  a 29 členov neverejného sektora.  

  Z územného hľadiska má členská základňa MAS Šafrán zastúpenie z každej obce, buď 

prostredníctvom verejného sektora, ktorý zastupujú starostovia obcí,  alebo neverejného  

sektora, ktorý je zastúpený súkromným sektorom, tretím sektorom a občianskym sektorom. 

 Územná štruktúra a pomer zastúpenia uvedených sektorov v zmysle požiadaviek 

riadiaceho orgánu (ďalej RO) je dodržaný aj v štruktúre všetkých orgánov MAS (Zhromaždenie 

členov, Výkonný výbor, Dozorná rada, Monitorovací a kontrolný výbor), ako je to znázornené 

v nasledujúcich  grafoch č. 2 - 5. 

 Graf č.2: Zastúpenie členov Výkonného výboru MAS Šafrán  

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V grafe č.2 je znázornené  sektorové zastúpenie členov Výkonného výboru, v ktorom 

verejný sektor zastupujú. 3 členovia záujmovej skupiny verejného sektora, 1 člen záujmovej 

skupiny podnikateľského sektora a 3 členovia záujmovej skupiny občianskeho sektora. 

Graf č. 3: Zastúpenie členov Dozornej rady MAS Šafrán  

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Verejný sektor

Neverejný sektor

33%

67%
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V grafe č.3 je znázornené  sektorové zastúpenie členov Dozornej rady, v ktorom verejný 

sektor zastupuje 1 člen záujmovej skupiny verejného sektora, 2 členovia záujmovej skupiny 

občianskeho sektora. 

Graf č.4: Zastúpenie členov Monitorovacieho a kontrolného výboru MAS Šafrán 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V grafe č.4 je znázornené  sektorové zastúpenie členov Monitorovacieho a kontrolného 

výboru, v ktorom.2 členovia záujmovej skupiny verejného sektora 3 členovia záujmovej 

skupiny občianskeho sektora. 

 

Graf č.5: Zastúpenie členov vo Výberovej komisii MAS Šafrán 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V grafe č.5 je znázornené  sektorové zastúpenie členov Výberovej komisie, v ktorom 3 

členovia záujmovej skupiny verejného sektora a 4 členovia záujmovej skupiny 

podnikateľského a občianskeho sektora. MAS Šafrán má vytvorenú databázu členov Výberovej 

komisie, z ktorej Výkonný výbor verejným losovaním vyberie členov ku každej výzve zvlášť. 

Pri menovaní členov Výberovej komisie MAS, musí byť zohľadnený princíp odbornosti, 

nestrannosti, dôvernosti, etiky a musí byť vylúčený  konflikt záujmov.  

Povinné prílohy:  

- Príloha č. 3 tohto Metodického pokynu - Zoznam členov MAS podľa sektorov (okrem 

obcí) 

Nepovinné prílohy: 

-  Nepovinná príloha č. 1 – Zoznam zrealizovaných projektov  MAS Šafrán v rámci PRV 

SR 2007    – 2013. 

 

40%
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33%
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2.2 Tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

Členov združenia okrem identických problémov, ktoré vyplývajú zo spoločnej kultúry, 

charakteru územia, ekonomického vývoja spája aj snaha spoločnými inovatívnymi aktivitami 

za účasti širokej verejnosti, využitím miestneho potenciálu, spoločným plánovaním zabezpečiť 

komplexný a efektívny rozvoj daného územia. 

Formovanie verejno – súkromného partnerstva formou „zdola - nahor” ako spoločná 

aktivita verejného, súkromného a občianskeho sektora na báze prístupu LEADER prebieha  

od roku 2009 až po súčasnosť. V rámci prirodzeného vývoja združenia došlo v  priebehu týchto 

rokov k viacerým personálnym zmenám v jednotlivých orgánov. Už počas implementácie, od 

roku 2014 začal proces tvorby stratégie na nové programovacie obdobie, do ktorého sa postupne 

zapájala verejnosť (občania, podnikatelia, samospráva, zástupcovia záujmových skupín a pod.). 

Tvorba stratégie bola rozčlenená do jednotlivých fáz podľa vopred stanoveného harmonogramu 

(viď nepovinná príloha č.2). Informačné kanály, ktoré MAS Šafrán využila pri tvorbe stratégie 

boli: dotazníky, informačné stretnutia, animačné aktivity,  verejné stretnutia, pracovné 

stretnutia starostov obcí MAS Šafrán, informačné stretnutia poslancov obecných zastupiteľstiev 

a verejnosti, tematické workshopy, informácie zverejnené na  webovom sídle a sociálnej sieti, 

formálne a neformálne konzultácie.  

 V úvodnej časti bol pracovnou skupinou navrhnutý harmonogram prípravy stratégie, 

v ktorom boli zosumarizované potrebné podkladové  dokumenty a  uvedená postupnosť aktivít. 

Obciam boli zaslané dotazníky (dotazník kvality života a dotazník pre spracovanie analytickej 

časti, viď nepovinná príloha č.3,4), ktoré slúžili ako podklad pre spracovanie stratégie. 

Dotazník kvality života bol distribuovaný medzi obyvateľov jednotlivých obcí, ktorí sa tak mali 

možnosť priamo zapojiť do procesu tvorby. Na zapájanie jednotlivých skupín do procesu tvorby 

sa využívali predovšetkým pracovné stretnutia jednotlivých pracovných skupín, neformálne 

konzultácie, informačné workshopy a pod. Zainteresované skupiny tak mali možnosť aktívne 

sa zapájať do procesu tvorby strategického dokumentu. Počas procesu strategického plánovania 

v rokoch 2014 – 2015  sa uskutočnilo 14 pracovných stretnutí, ktoré boli určené pre poslancov 

obecných zastupiteľstiev a tiež pre širokú verejnosť. Na týchto pracovných stretnutiach bolo 

zástupcom obcí a verejnosti predstavené programovacie obdobie na roky 2014 – 2020, bol im 

tiež predstavený proces tvorby strategického dokumentu. Poslanci  a verejnosť sa aktívne 

zapájali do aktivít týchto pracovných stretnutí, čoho výstupom boli aj návrhy projektových 

zámerov na ďalšie programovacie obdobie. V procese tvorby sa vykreovala pracovná skupina 

pre tvorbu stratégie, ktorej členmi boli starostovia, poslanci,  miestni podnikatelia, členovia 

záujmových združení a občania. Pracovnú skupinu viedla Mgr. Lenka Smetanková, ako externá 
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odborníčka a supervízorka v procese tvorby, ktorá poskytla širší pohľad a napomáhala 

s analýzou údajov pri vypracovaní stratégie CLLD. Počas rokov 2014 – 2015 sa konalo 18 

takýchto stretnutí pracovnej skupiny. V úvodnej časti stretnutí členovia postupne nadefinovali 

vízie pre nasledovné oblasti: ekonomická činnosť, podnikanie, zamestnanosť, vzdelávanie, 

cestovný ruch, spoločenský život, kultúra, šport, poľnohospodárstvo a technická infraštruktúra 

a týmto oblastiam sa venovali počas celého obdobia plánovania. Po nadefinovaní vízií 

v spomínaných oblastiach, nasledovala ďalšia fáza plánovania a to určovanie silných stránok, 

slabých stránok, príležitosti a ohrození, čoho výsledkom bola SWOT analýza územia. 

V ďalšom kroku boli rozanalyzované problémy územia v daných oblastiach, na základe čoho 

boli identifikované potreby sledovanej oblasti. V záverečnej fáze boli na základe spomínaných 

analýz  stanovené ciele, opatrenia a aktivity v jednotlivých prioritných oblastiach.  Pre 

špecifické cieľové skupiny a ostatnú verejnosť  boli v procese tvorby zorganizované 

informačné semináre a workshopy. Celkovo sa konali 4 semináre, ktoré sa týkali oblasti 

poľnohospodárstva, zamestnanosti, krajinotvorby a ochrane životného prostredia, so zreteľom 

na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.    

 

Tabuľka č.N1: Proces tvorby stratégie CLLD 

P.č. Dátum Názov aktivity Závery 
1. 13.03.2014 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Proč, Pušovce, Čelovce 

 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

 Návrhy projektových zámerov, diskusia 

2. 14.03.2014 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Trnkov, Okružná, Šarišská 

Poruba 

 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

 Návrhy projektových zámerov, diskusia 

3 18.03.2014 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Ľubotice, Kapušany, Vyšná 

Šebastová 

 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

 Návrhy projektových zámerov, diskusia 

4. 20.03.2014 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Teriakovce, Ruská Nová ves, 

Zlatá Baňa 

 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

 Návrhy projektových zámerov, diskusia 
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5. 21.03.2014 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Lada, Lipníky, Nemcovce 

 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

 Návrhy projektových zámerov, diskusia 

6. 25.03.2014 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Tulčík, Demjata, Fulianka 

 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

 Návrhy projektových zámerov, diskusia 

7. 27.03.2014 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Podhorany, Chmeľovec, Šarišská 

Trstená 

 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

 Návrhy projektových zámerov, diskusia 

8. 09.04.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Informovanie o programovom období 

2014 – 2020 

 Príprava podkladov  k tvorbe 

strategického dokumentu na roky 2014 

– 2020 

9. 24.04.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Tvorba vízií pre oblasti: ekonomická 

činnosť, podnikanie, zamestnanosť, 

vzdelávanie, sociálna oblasť 

a zdravotníctvo 

10. 30.04.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Tvorba vízií pre oblasti: životné 

prostredie, cestovný ruch, kultúra, 

spoločenský život a šport 

11. 07.05.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Tvorba vízií pre oblasti: 

poľnohospodárstvo, technická 

infraštruktúra 

12. 15.05.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 SWOT analýzy pre oblasti: ekonomická 

činnosť, podnikanie, zamestnanosť, 

vzdelávanie, 

13. 22.05.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 SWOT analýzy pre oblasti: sociálna 

oblasť a zdravotníctvo, životné 

prostredie, cestovný ruch 

14. 29.05.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 SWOT analýzy pre oblasti: 

poľnohospodárstvo, technická 

infraštruktúra, kultúra spoločenský 

život, šport 

15. 04.06.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Problémové analýzy pre oblasti: životné 

prostredie, ekonomická činnosť, 

podnikanie, zamestnanosť 

16. 26.06.2014 Informačný seminár – Spájame 

aktérov rozvoja vidieka 
 Predstavenie programu rozvoja vidieka 

2014 – 2020 

 Predstavenie PD a SHR na území MAS 

 Informácie pre užívateľov pôdy 

z hľadiska štátnej ochrany prírody 

17. 02.07.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Strom príčin pre oblasti: 

poľnohospodárstvo, životné prostredie 
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18. 18.07.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Strom príčin pre oblasť: ekonomická 

činnosť, podnikanie, zamestnanosť 

19. 13.08.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Strom príčin pre oblasť: vzdelávanie 

20. 27.08.2014 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Strom príčin pre oblasti: cestovný ruch, 

kultúra, spoločenský život, šport, 

technická infraštruktúra, sociálna 

oblasť, zdravotníctvo 

21. 04.02.2015 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Stanovenie cieľov, opatrení, aktivít pre 

oblasti: životné prostredie, technická 

infraštruktúra 

22. 09.02.2015 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Tulčík, Demjata, Fulianka 

 Informácie o programovacom období 

2014 – 2020 

 Pracovný harmonogram stratégie 

 Príprava podkladov 

23. 13.02.2015 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Trnkov, Okružná, Šarišská 

Poruba 

 Informácie o programovacom období 

2014 – 2020 

 Pracovný harmonogram stratégie 

 Príprava podkladov 

24. 18.02.2015 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Stanovenie cieľov, opatrení a aktivít pre 

oblasti: cestovný ruch, technická 

infraštruktúra, ekonomická činnosť, 

zamestnanosť, podnikanie 

25. 04.03.2015 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Stanovenie cieľov, opatrení a aktivít pre 

oblasti: sociálna oblasť, kultúra, 

spoločenský život, šport 

26. 04.03.2015 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Kapušany, Ľubotice, Vyšná 

Šebastová 

 Informácie o programovacom období 

2014 – 2020 

 Pracovný harmonogram stratégie 

 Príprava podkladov 

27. 11.03.2015 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Podhorany, Chmeľovec, Šarišská 

Trstená 

 Informácie o programovacom období 

2014 – 2020 

 Pracovný harmonogram stratégie 

 Príprava podkladov 

28. 17.03.2015 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Teriakovce, Ruská Nová Ves, 

Zlatá Baňa 

 Informácie o programovacom období 

2014 – 2020 

 Pracovný harmonogram stratégie 

 Príprava podkladov 

29. 18.03.2015 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Stanovenie cieľov, opatrení a aktivít pre 

oblasť: poľnohospodárstvo 

30. 18.03.2015 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Čelovce, Pušovce, Proč 

 Informácie o programovacom období 

2014 – 2020 

 Pracovný harmonogram stratégie 

 Príprava podkladov 

31. 24.03.2015 Pracovné stretnutie obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti obcí 

Lada, Lipníky, Nemcovce 

 Informácie o programovacom období 

2014 – 2020 

 Pracovný harmonogram stratégie 

 Príprava podkladov 

32. 09.04.2015 Informačný seminár – Záhrada 

v dedine, dedina v krajine 
 Tvorba verejných priestranstiev 

 Ochrana prírody 

 Krajinotvorba, permakultúra v súlade 

s pripravovanou stratégiou CLLD 
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33. 23.04.2015 Informačný seminár – Obec ako 

podnik 
 Informácie o možnostiach založenia 

obecnej firmy 

34. 13.06.2015 Informačný workshop – 

Spolupráca ako nástroj 

oživovania tradícií 

 Vízia spolupráce na nové 

programovacie obdobie 2014 - 2020 

 Sieťovanie partnerov 

 Diskusia s verejnosť 

 Propagácia lokálnych produktov 

35. 12.10.2015 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Informovanie o výzve v rámci opatrenia 

19.2 

 Nastavenie opatrení PRV a aktivít IROP 

 Nastavenie strategického rámca 

 Nastavenie implementačného rámca 

36. 19.10.2015 Pracovné stretnutie pracovnej 

skupiny 
 Informovanie o výzve v rámci opatrenia 

19.2 

 Nastavenie finančného rámca 

 Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD 

 

Na základe uvedeného vyplýva, že do procesu tvorby stratégie CLLD bola zapojená 

široká verejnosť a externí odborníci, bola vytvorená pracovná skupina a boli použité jednotlivé 

fázy procesu plánovania. Komunitná spoločnosť bola posilnená, vznikli nové partnerstvá na 

lokálnej úrovni, ktoré majú potenciál do ďalšieho rozvoja a spolupráce v rôznych oblastiach 

spoločenského života.  Samotná činnosť MAS Šafrán bola týmto procesom posilnená, vzrástol 

záujem o vstup do členskej základne MAS zo strany záujmových združení a podnikateľov 

z územia. MAS Šafrán sa tak veľmi dobre  etablovala na lokálnej úrovni, čo tiež znamená, že 

sa zvýšili očakávania zo strany verejnosti, ale aj a záujmových a marginalizovaných skupín 

v oblasti rozvoja regiónu.  

  

Povinné prílohy: 

 Príloha č. 4: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí) 

 Príloha č.5: Dokumenty preukazujúce proces tvorby partnerstva a stratégie CLLD – 

druh, forma a množstvo predložených dokumentov je na rozhodnutí každej MAS 

individuálne napr.: prezenčné listiny, fotodokumentácie a ďalšie relevantné podklady – 

v prípade, že sa niektoré z dokumentov preukazujúcich proces tvorby nachádza na 

webovom sídle MAS, postačuje uviesť konkrétne odkazy (linky), kde sa dokumenty 

nachádzajú. 

 

Nepovinné prílohy: 

 Nepovinná príloha č.2 – Časový harmonogram prípravy ISRÚ 

 Nepovinná príloha č.3 – Dotazník kvality života 

 Nepovinná príloha č.4 – Dotazník pre spracovanie analytickej časti ISRÚ 
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3. Analytický rámec  

3.1 Analýza zdrojov územia 

 Územie MAS Šafrán tvoria katastre 22 obcí (Čelovce, Chmeľov, Chmeľovec, Demjata, 

Fulianka, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, Pušovce, 

Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Tulčík, Vyšná 

Šebastová a Zlatá Baňa) okresu Prešov  s celkovou rozlohou 180,96 km2 (ŠÚ SR, 31.12.2014) 

a počtom obyvateľov 18 543 (ŠÚ SR, 31.12.2014). Geograficky sa územie nachádza 

v severovýchodnej časti okresu Prešov, na juhu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej PSK). 

Na severe hraničí s okresmi Svidník a Bardejov a na východe s okresom Vranov nad Topľou. 

Na východe územie obklopujú Slánske vrchy, na severe Ondavská vrchovina  a na západe 

Šarišská vrchovina. Sídlom MAS Šafrán je obec Šarišská Trstená, ktorá sa nachádza v severnej 

časti územia. 
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Výhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia 

Výhodou polohy a lokalizácie územia MAS Šafrán je blízkosť okresného a krajského 

mesta Prešov, ktoré poskytuje pre svoje zázemie výbornú občiansku vybavenosť vo všetkých 

oblastiach života, pričom si zachováva vidiecky charakter územia.  

 Dopravné spojenie územia formou cestnej a železničnej infraštruktúry je na 

dostačujúcej úrovni. Na veľmi dobrej úrovni môžeme hodnotiť úroveň obslužnosti verejnou 

dopravou (železničná, autobusová a prímestská  doprava). Autobusovú dopravu zabezpečuje 

SAD Prešov a súkromní prepravcovia. V priľahlých obciach  Teriakovce, Ruská Nová Ves, 

Vyšná Šebastová a Ľubotice umožňuje dopravné spojenie MHD Prešov. Počet autobusových 

spojení nie je vo všetkých obciach porovnateľný. Najväčším nedostatkom je obmedzenie 

spojov počas víkendov a sviatkov.  Podľa mapy ŽSR železničná trať prechádza len obcami: 

Demjata, Fulianka, Tulčík, Kapušany, Ľubotice, Lada a Nemcovce. Územím prechádzajú cesty 

I. triedy medzinárodného významu, cesty I. ,II. a III. triedy. Štátna cesta I. triedy 
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medzinárodného významu prechádza obcami Kapušany a Lada. Ostatné obce spájajú cesty II. 

a III. triedy.  

 Ďalšou výhodou je pracovný potenciál, ktorý poskytuje mesto Prešov svojimi 

ekonomickými aktivitami a tiež ako sídlo a miesto pôsobenia mnohých štátnych a verejných 

inštitúcií, bankových ústavov, firiem a spoločností.  

 Blízkosť mesta Prešov predstavuje širokú ponuku vzdelávacích aktivít a možnosti 

prístupu k informáciám. K dispozícií je široká škála stredných škôl, odborných učilíšť, 

jazykových škôl, vysokého školstva, školiacich stredísk a ponuka vzdelávacích kurzov 

a seminárov.  

 Kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorú ponúka Nemocnica s poliklinikou v Prešove, 

polikliniky, špecializované pracoviská, ambulantní lekári, psychologické poradne a pod., je 

ďalšou z výhod polohy mesta Prešov.   

 Možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia ponúka Prešov v širokej 

škále od divadiel, kín, múzeí, galérií, organizovaných výstav, plesov, podujatí pre rozličné 

cieľové skupiny po množstvo zariadení slúžiacich na športové využitie profesionálne 

i neprofesionálne (plavárne, kúpaliska, tenisové kurty, multifunkčné ihriska, telocvične a haly).   

 Široká škála obchodov a ponuky služieb je k dispozícií aj obyvateľom územia MAS 

Šafrán a poskytuje im dostatočný priestor pre zabezpečenie každodenných a ostatných potrieb.  

 V rámci sociálnej oblasti mesto Prešov a taktiež PSK zabezpečuje v rámci svojej 

pôsobnosti všetky typy sociálnych služieb a disponuje špecializovanými sociálnymi 

zariadeniami (Domovy dôchodcov, Domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, 

ošetrovateľská služba a pod.).  

 Územie MAS Šafrán využíva infraštruktúru  odpadového hospodárstva mesta 

Prešov pre niektoré druhy odpadov – stavebný odpad, TKO (skládka na Cemjate). 

 Obce MAS Šafrán sú vzhľadom na blízkosť mesta Prešov vyhľadávanou lokalitou na 

bývanie. V obciach je zaznamenaný nárast výstavby nových rodinných domov, resp. 

rekonštrukcie pôvodných domov. Medzi ďalšie výhody patrí nižšia cena nehnuteľností oproti 

mestu, zdravšie životné prostredie a kvalitnejšie podmienky na život. Takto dochádza 

k migrácií obyvateľstva do vidieckych oblastí, ktorí pochádzajú z rôznych kultúrno – 

spoločenských pomerov. 

 Územie MAS Šafrán vytvára vhodné podmienky pre oddych obyvateľov mesta Prešov 

formou krátkodobého trávenia voľného času počas víkendov, čím vzniká predpoklad rozvoja 

vidieckeho cestovného ruchu  a turizmu na území.   
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Nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia 

 Naopak nevýhodou polohy a lokalizácie územia MAS v blízkosti krajského 

a okresného mesta Prešov je hlavne jeho  negatívny vplyv v oblasti znečisťovania ovzdušia 

a vôd v dôsledku jeho ekonomickej aktivity. 

 Z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí na území MAS Šafrán dochádza 

k migrácií obyvateľstva v produktívnom veku do oblastí s dostatočnou ponukou práce, čo 

negatívne vplýva na vekovú skladbu obyvateľstva územia MAS. 

 Ďalšou nevýhodou vyplývajúcou z blízkej polohy mesta Prešov je postupná strata 

vidieckeho charakteru územia (zmena životného štýlu obyvateľov vidieka podľa vzoru 

mesta, zvýšenie vandalizmu a kriminality na území). 

 Pre niektoré obce územia MAS Šafrán (Kapušany, Lada, Nemcovce, Lipníky, Ľubotice, 

Chmeľov, Tulčík, Demjata) je veľkou nevýhodou ich polohy vysoká  hustota cestnej 

premávky.  Intravilánom týchto obcí prechádzajú významné medzinárodné dopravné  trasy so 

značným množstvom nákladných automobilov, čo ohrozuje bezpečnosť občanov, znečisťuje 

ich verejné priestranstvá, ovzdušie, spôsobuje hluk, znižuje kvalitu ciest a estetický vzhľad 

obce.  

 

 

 

 

Administratívno – správna poloha územia 

 Územie MAS Šafrán administratívno – správne patrí do Východného Slovenska (NUTS 

2), Prešovského samosprávneho kraja (NUTS 3), okresu Prešov (NUTS 4) (viď príloha č. 4 – 

Mapa územia MAS). 

 Historicky patrí územie MAS Šafrán do regiónu Šariš, ktorého centrom je mesto Prešov. 

Územia jednotlivých obcí sú riadené vlastnou samosprávou, ktorá vykonáva taktiež prenesené 

kompetencie štátu, hlavne v oblasti činnosti stavebného úradu, školstva a sociálnej politiky. 

V meste Prešov sa nachádzajú štátne orgány a orgány verejnej správy a taktiež orgány 

samosprávy na úrovni PSK. Špecializované orgány štátnej správy (Daňové úrady, Úrady práce, 

Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Policajný zbor, Kontrolné orgány a pod.) sa 

nachádzajú taktiež v meste Prešov. Lokalizácia všetkých územných orgánov štátnej a verejnej 

správy v tesnej blízkosti územia MAS Šafrán poskytuje dostatočný komfort podnikateľskej 

sfére, občanom a verejnej správe územia pri plnení si povinností voči štátu.  
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Geografická  charakteristika 

Všeobecný opis 

Územie MAS Šafrán (viď príloha č. 4 – Mapa územia) tvorí oblasť katastrov 22 

východošarišských obcí ležiacich na východ od krajského mesta Prešov. Na západe je 

ohraničené hranicami mesta Prešov, na severozápade Finticami a chrbtom pohoria Stráže, 

súvislú severnú hranicu vytvára hranica medzi okresmi Prešov a Bardejov, pohorie Haľagoš, 

východnú stranu ohraničuje okres Vranov nad Topľou; a južná hranica prechádza zhruba 

severnými a severozápadnými svahmi Slánskych vrchov až po kataster obce Červenica, pričom 

obchádza chotár Podhradíka.  Na území  v súčasnosti žije 18 543 (ŠÚ SR, 31.12.2014) 

obyvateľov. Svojou rozlohou 180,96 km2 zaberá asi 2,02 % územia Prešovského kraja a 19,37 

% územia okresu Prešov. Rozlohou najväčšie chotáre majú obce Zlatá Baňa (31,73 km2), Tulčík 

(12,81 km2), Chmeľov (12,64 km2) a Ruská Nová Ves (12,57 km2); najmenšiu Trnkov (1,79 

km2), Šarišská Trstená (1,85 km2), Lada (3,06 km2) a Teriakovce (3,20 km2). Najviac, až 3 200 

obyvateľov žije v Ľuboticiach, potom nasledujú Kapušany (2 176); Tulčík (1 327), Vyšná 

Šebastová   (1 191), Ruská Nová Ves (1 175) a Demjata (1 076). Najmenej obyvateľov žije 

v Trnkove (228), Čelovciach (324) a Šarišskej Trstenej (341).  

 Z hľadiska vertikálnej členitosti, územie MAS Šafrán prechádza z nivnej roviny 

a stredne členitej pahorkatiny na južnej strane do stredne až silne členitej vrchoviny.  Najvyššie 

položené miesta sú v Slánskych vrchoch: východná časť chotára Ruskej Novej Vsi a Zlatej 

Bane – Tri chotáre (1025 m n. m.) a v juhovýchodnej časti chotára Okružnej – Mohylky (817 

m n.m.). Nižšie sú Haľagoš (642 m n.m.) a kóty na Kapušianskom hradnom vrchu (520 m n.m.). 

Najnižší bod sa nachádza v údolí Sekčova v chotároch Kapušian a Ľubotíc (240 m). Typický 

charakter súvislého lesa sa nachádza len v chotári obcí Zlatá Baňa, Okružná a Ruská Nová Ves; 

menej Šarišská Poruba, Demjata, Proč, Podhorany a Chmeľovec; a čiastočne Vyšná Šebastová, 

Kapušany, Chmeľov a Lipníky. Ostatné obce majú spravidla kataster odlesnený (Lada, 

Ľubotice). 

Územie MAS  Šafrán leží v strednej časti východného Slovenska, priamo v blízkosti 

Prešova. Povrch územia je výrazne členitý. Územie sa vyznačuje pomerne veľkou variabilitou 

prírodných podmienok, ktoré súvisia s geologickou stavbou územia a rozložením jednotlivých 

geologických útvarov (jadrové pohoria s kryštalinikom a obalovými jednotkami – Beskydské 

predhorie, vulkanické komplexy Stráží a Slánskych vrchov, bradlové pásmo oddeľujúce 

vnútrokarpatský paleogén od vonkajšieho flyšu, neogénne sedimenty Košickej kotliny), 

členitosťou reliéfu, zastúpením lesných komplexov s výskytom pôvodných alebo hodnotných 

lesných spoločenstiev, širokým spektrom klimatických podmienok (od nížinnej až po horskú 
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klímu), rôznorodými pôdnymi pomermi, v dôsledku urbanizácie aj značne rozdielnou 

štruktúrou využívania krajiny. Konečným efektom je v jednotlivých častiach územia výskyt 

prírodných fenoménov a zachovalých hodnotných ekosystémov i celých území, ktoré boli 

v priebehu času postupne štátom vyhlasované za chránené v rôznom stupni ochrany. 

Sledované územie môžeme na základe klimatických pomerov začleniť do dvoch 

klimatických oblastí: mierne teplá klimatická oblasť (s veľkou intenzitou teplôt, mierne suchá 

až vlhká)  a teplá klimatická oblasť (s miernou intenzitou teplôt, suchá až mierne suchá). 

Územím prechádza viacero menších tokov, najvýznamnejším tokom je rieka Sekčov, 

ktorá prakticky odvodňuje skoro celé územie MAS a je  najväčším ľavostranným prítokom 

rieky Torysa. Rieka Sekčov pramení v pohorí Čergov v nadmorskej výške 740 m n.m. Územím 

MAS Šafrán preteká obcami Demjata a Tulčík, kde priberá zľava Čakaň, zprava Zápotok. 

Preteká okrajom obce Fulianka a z ľavej strany priberá potok prameniaci západne od obce 

Podhorany, Podhoranský potok. Veľkým oblúkom obteká juhozápadným smerom masív 

Kapušianskeho hradného vrchu s Kapušianskym hradom nad pravým brehom a priberá 

významnú ľavostrannú Ladianku a tečie okrajom obce Kapušany. Postupne priberá ľavostranné 

prítoky,  prítok pretekajúci obcou Ľubotice. Na južnej hranici územia sa nachádza potok 

Šebastovka, ktorý je ľavostranným prítokom Sekčova. Šebastovka má dĺžku 3,8 km a pramení 

v Slánskych vrchoch, v podcelku Šimonka, na severnom svahu vrchu Tri chotáre  (1 025,2 m 

n. m.) v nadmorskej výške okolo 980 m n. m. Najdlhším tokom na území je Ladianka, ktorá má 

dĺžku 13,5 km. Ladianka pramení v Beskydskom predhorí na južnom svahu vrchu Haľagoš 

(642,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 580 m n. m. V katastri obce Kapušany sa do 

Ladianky vlieva ako jej ľavostranný prítok Kapušiansky potok a následne sa vlievajú do 

Sekčova ako jeho ľavostranný prítok. Ďalšími ľavostrannými prítokmi Ladianky, 

nachádzajúcimi sa v južnej časti územia sú Trnkovský potok, Okružiansky potok a Porubský 

potok. V severnej časti je to Pušovský potok. Najdlhším pravostranným prítokom Ladianky zo 

severu územia je Dlhý potok s dĺžkou 9,3 km. Pramení na južnom okraji Ondavskej vrchoviny 

na juhozápadnom svahu Strednej hory (516,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 500 m n. m. 

Územím MAS Šafrán preteká aj ľavostranný prítok Torysy, potok Delňa.   

Z geochemického hľadiska sú základným typom hornín na území MAS Šafrán ílovce. 

Z juhu do územia zasahujúce Slánske vrchy, ktoré  zanášajú do územia v menšom množstve 

andezity a intermediárne subvulkanické typy hornín. Z východu na úpätí Ondavskej 

vrchoviny sa v oblasti obci Pušovce, Proč, Chmeľovec, Podhorany tiahne výrazný pás 

vápencov. Na území MAS Šafrán podľa triedy zrnitosti prevláda pôda hlinitá s malými 

časťami pôdy ílovo – hlinitej a piesočnato – hlinitej. Na území MAS  Šafrán prevládajú pôdy 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tul%C4%8D%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Caka%C5%88&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1potok&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fulianka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podhorany_%28okres_Pre%C5%A1ov%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapu%C5%A1iansky_hradn%C3%BD_vrch&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapu%C5%A1iansky_hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladianka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapu%C5%A1any
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubotice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slansk%C3%A9_vrchy
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0imonka_%28podcelok%29&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beskydsk%C3%A9_predhorie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ondavsk%C3%A1_vrchovina
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so stredným obsahom humusu (1,8% - 2,3%). V sledovanom území sa nachádza aj oblasť pôdy 

s vysokým obsahom humusu (> 2,3%, Kapušany). 

Vlhkostný režim pôd v uvažovanej oblasti je mierne vlhký. Z hľadiska sorbčného  

nasýtenia a chemizmu pôd sa na území MAS Šafrán nachádzajú hlavne slabo nasýtené a slabo 

kyslé pôdy so strednou zásobou prijateľného fosforu v ornici. Na základe analýzy územia 

MAS Šafrán, sa na jeho území nachádzajú títo potenciálni znečisťovatelia poľnohospodárskej 

pôdy: Poľnohospodárske družstvo Kapušany, Poľnohospodárske družstvo Sekčov – Tulčík, 

Ovčia farma Proč, Agroprodukt a.s. – Ruská Nová Ves. 

Celková plocha katastrálnych území obcí tvoriacich  MAS Šafrán predstavuje 180,96 

km2 , ako je to znázornené na grafe č.6 

Graf č.6: Rozdelenie územia MAS Šafrán podľa využívania pôdy 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

Poľnohospodárska  pôda zaberá celkovú plochu 101,34 km2  t.j. 56% z územia MAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Šafrán. Orná pôda z toho celkovo zaberá 56,75 km2 t.j. 56%. Trvalý trávnatý porast zaberá 

40,54 km2, t.j. 40 %. Na ovocné sady a záhrady pripadá 1,01 km2 (1%) a 3,04 km2 (3%). Na 

území MAS Šafrán sa nenachádzajú vinice a chmelnice,  ako je to znázornené na grafe č.7.  

 

Graf č.7: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy na území MAS Šafrán 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

Nepoľnohospodárska pôda zaberá 79,62 km2, t.j. 44 % z tejto celkovej výmery územia. 

Z toho dominujú lesné pozemky s podielom 80 %, t.j. 63,69 km2. Zastavaná plocha a nádvoria 
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zaberá 10 % územia, čo predstavuje plochu o rozlohe 7,97 km2. Menšie územie zaberajú vodné 

plochy a ostatné územia. Vodné plochy majú rozlohu 2,39 km2, t.j. 3% a ostatné plochy 5,57 

km2, t.j. 7%, ako je to znázornené na grafe č.8. 

Graf č.8: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy na území MAS Šafrán 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

Fytogeograficko - vegetačné členenie  je ovplyvnené základným geomorfologickým 

členením územia. Z juhu, do územia zasahuje zóna dubová, horská, kryštalicko – 

druhohorná.  Z južnej strany z oblasti Slánskych vrchov do oblasti zasahuje ihličnatá zóna. 

Zvyšnú časť územia tvorí zóna dubová, horská, flyšová. 

Väčšinu prirodzenej vegetácie územia tvoria karpatské dubovo-hrabové lesy. V okolí 

vodných tokov sa nachádzajú pásy jelšových lesov na nivách podhorských a horských 

vodných tokov. Zároveň sú po celom území MAS Šafrán roztrúsené malé oblasti dubových a 

cerovo-dubových lesov. V katastrálnou území Kapušian sa nachádza oblasť podhorského 

bukového lesa. Súčasná vegetácia sa od tej pôvodnej odlišuje vplyvom rozširovania zastavanej 

plochy, odlesnenie územia, znečisťovania životného prostredia a iných. Na charakter rastlinstva 

nevplýva len fytogeografické začlenenie územia, ale aj zložitosť prírodných pomerov  ako sú 

klíma, reliéf a hlavne orientácia voči svetovým stranám, voda, pôda a v neposlednom rade aj 

človek. 

Z hľadiska zdravotného stavu lesov možno konštatovať, že zdravotný stav lesov územia 

MAS Šafrán sa odlišuje od priemeru v rámci Slovenska. V rámci Slovenska je zdravotný stav 

lesov indikovaný defoliáciou (odlistenie) a stupňom poškodenia pričom je v posledných rokoch 

stabilizovaný a výkyvy v jednotlivých rokoch sú spôsobované predovšetkým klimatickými 

faktormi a počasím. V monitorovanej oblasti sa nachádzajú aj zachované lesné porasty 

s najnižším stupňom defoliácie čo poukazuje na vyššiu kvalitu lesných porastov na území MAS 

Šafrán v porovnaní s celoslovenským priemerom. 
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Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou 

 Obce MAS Šafrán sú zásobované pitnou vodou z Prešovského skupinového vodovodu, 

ktorý je súčasťou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Podiel obyvateľov 

zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu predstavuje 81,6% (ŠÚ SR, 2014). Verejný 

vodovod nie je vybudovaný ešte v týchto obciach: Čelovce, Chmeľovec, Podhorany a Tulčík. 

V týchto obciach je obyvateľstvo zásobované pitnou vodou z individuálnych zdrojov, prevažne 

z domových studní. Výrazným negatívom je znížená kvalita pitnej vody v týchto studniach.  

 

Kanalizácia 

 Zo všetkých 22 obcí MAS Šafrán je kanalizačná sieť vybudovaná len v týchto obciach: 

Fulianka, Kapušany, Ľubotice, Šarišská Trstená, Teriakovce a Vyšná Šebastová. Ostatné obce 

disponujú minimálne projektovou dokumentáciou na vybudovanie kanalizačných sietí 

a v budúcnosti plánujú jej výstavbu, avšak problémom je vysoká finančná náročnosť tohto 

procesu a nedostatočné možnosti čerpania zdrojov v tejto oblasti. Vzhľadom k tejto 

skutočnosti, domácnosti sú nútené využívať žumpy, prípadne domové čističky odpadových 

vôd.  Jedným z najvážnejších problémov je nelegálne vypúšťanie splaškových vôd do vodných 

tokov na území.  

 

 

Zásobovanie plynom a teplom 

 Stupeň plynofikácie predmetného územia predstavuje 95%, z celkového počtu 22 obcí, 

nie je plynofikovaná len obec Zlatá Baňa. Z energetických surovín sa na zásobovanie 

domácností teplom využíva predovšetkým zemný plyn. V posledných rokoch z dôvodu nárastu 

cien plynu, narástol aj počet domácností, ktoré využívajú kombinované vykurovanie, resp. len 

vykurovanie drevom alebo biomasou. Táto forma vykurovania predstavuje vo zvýšenej miere 

negatívny vplyv na životné prostredie.  

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

 Územia MAS Šafrán je plne elektrifikované a je zásobované elektrickou energiou 

z existujúcej NN siete. Vedenie je umiestnené na stĺpových podperách od jednotlivých 

trafostaníc. V plánoch jednotlivých obcí sa počíta s rekonštrukciou a obnovou starých 

elektrických vedení a výstavbou nových elektrických vedení pri rozširujúcej sa individuálnej 

bytovej výstavbe.   
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Minerálne pramene na území 

V sledovanom území sa nenachádza žiaden významný prameň minerálnej vody, 

nachádzajú sa tu len menšie minerálne pramene, avšak pitie vody z nich, je len na vlastnú 

zodpovednosť. 

Kapušany – prameň siričito – uhličitej vody 

Prameň minerálnej vody sa nachádzal pri ceste smerom na Kapušiansky hrad. Voda 

mala výraznú vajcovú chuť, ale pri zosuve pôdy pod hradným vrchom v roku 2010 došlo 

k strate prameňa.  

Podhorany – Studňa v Šitníkoch 

Prameň minerálnej vody sa nachádza za cintorínom a poľnohospodárskym dvorom 

v eróznej ryhe v hone Šitníky. K prameňu je dobrý prístup. Prameň minerálnej vody bol 

zachytený do betónovej skruže. Je zakrytý. Do krytu je vsadená pumpa. Voda v prameni je číra, 

má príjemnú chuť kyselky. Voda odteká do betónového rigolu a má hrdzavo červenú farbu. 

Tulčík – Prameň v obci 

Prameň minerálnej vody sa nachádza v severovýchodnej časti obce. Prístup k prameňu 

je dobrý. Prameň bol zachytený a upravený v roku 1952. Ďalšia úprava bola urobená v roku 

1994. Prameň bol zachytený do dvoch hlinených rúr a voda vyvedená oceľovou rúrkou do 

betónovej steny. Nad prameňom je vybudovaný pekný drevený prístrešok. 

Zlatá Baňa – Prameň v obci 

 Prameň minerálnej vody sa nachádza uprostred obce po ľavej strane potoka, v drevenej 

búdke s plechovou strechou. Prameň je zachytený do opracovanej kameninovej rúry o priemere 

0,90 m a hlbokej 0,5 m. Okolo prameňa je drevená podlaha. Voda v prameni je zakalená. 

Zlatá Baňa – Prameň na hornom konci 

Prameň minerálnej vody sa nachádza v obci za oplotením domu č. 33, po pravej strane 

potoka asi 100 m vyššie od prameňa PV 90. Minerálna voda je zachytená do dreveného 

kadlubu, časť z nej vyteká do potoka a časť je zvedená asi 2 m nižšie a vyteká z kovovej rúrky, 

ktorá je obložená a zakrytá kameninovými tvárnicami. 

 

Vodojemy : 

1) Na severovýchod od Podhorian 

2) Na sever od Pušoviec 

3) v Šarišskej Porube 

4) na sever od Okružnej, medzi Okružnou a Trnkovom 

5) pri Trnkove v severovýchodnej časti 
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6) v Kapušanoch na východe 

7) v Zlatej Bani 

 

Výskyt nerastných surovín na území MAS Šafrán 

Geologickú stavbu územia MAS Šafrán tvoria fluviálne, fluvioglaciálne, eolické 

a glaciálne sedimenty, flyšové komplexy a neovulkanity. Nachádzajú sa tu  ložiská stavebných 

surovín, pričom ide o stavebný kameň, piesky, štrkopiesky a bentonit. 

V Zlatej Bani sa v minulosti ťažili polymetalické rudy,  zlato, drahý opál a antimón.  

V Kapušanoch sa nachádza ložisko bentonitu. Ložisko patrí medzi chránené ložiskové 

územia a neuvažuje sa tu s ťažbou. (SAŽP, 1997). 

V katastri obce Nemcovce sa nachádza ložisko štrkopieskov a pieskov. Ložisko patrí do 

kategórie  ložísk s rozvinutou ťažbou. (SAŽP, 1997). 

V katastri obce Okružná sa nachádza ložisko Okružná  - Borovník. Toto ložisko so 

zastavenou ťažbou je ložiskom stavebného kameňa – andezitu. (SAŽP, 1997). 

Posledným ložiskom na území je Vyšná Šebastová – Maglovec. Je to ložisko stavebného 

kameňa – andezitu, s rozvinutou ťažbou. (SAŽP, 1997). 

 

 

 

Ochrana prírody na území MAS Šafrán 

 Ochranou prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. sa rozumie „obmedzovanie 

zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť, alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné 

dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov 

takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy. ” 

Podľa vyššie uvedeného znenia zákona o ochrane prírody a krajiny sa na území MAS Šafrán 

nachádzajú tieto chránené územia: 

 Prírodná rezervácia Dubová hora (1983) 

Územie o rozlohe 61,4 ha patrí do katastra obce Okružná a nachádza sa na severnom 

úpätí Slánskych vrchov. 

PR je vyhlásená na ochranu zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev kyslých 

dubových bučín Slánskych vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné 

ciele. 

 Prírodná rezervácia Kapušiansky hradný vrch (1980) 
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Územie o rozlohe 18 ha patrí do katastra obce Kapušany a susednej obce Fintice 

a nachádza sa na východnom úpätí Špišsko – šarišského medzihoria. 

Andezitové svahy hradného vrchu sú významným botanickým náleziskom s 

pozoruhodnou flórou, ktorá v systéme vyvrelín Slánskych vrchov je najcennejšia. 

Najsevernejšie vysunutý ostrov reliktnej xerotermnej vegetácie, kde mnoho druhov má 

severnú hranicu svojho rozšírenia. 

Na trávnatých svahoch pod Kapušianskym hradom môžeme nájsť kosatec uhorský 

(Iris hungarica) a poniklece. V blízkosti hradného areálu sa nachádzajú rozsiahle 

porasty chráneného klokoča perovitého (Staphyllea pinnata). Veľmi škodlivým 

a nebezpečným zásahom do prírody je časté vypaľovanie trávy v jarnom a letnom 

období. Ďalším škodlivým zásahom bola výsadba nepôvodných drevín agátu bieleho 

(Robinia pseudoacacia) a borovice čiernej (Pinus nigra). (RÚSES okresu Prešov, 

1994). 

 Prírodná rezervácia Pusté pole 

Je to xerotermná lúka na andezitovom podklade, ktorá sa nachádza v Slánskych vrchoch 

medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica. Rastie tu najbohatšia populácia ponikleca 

veľkokvetého (Pulsatila grandis) v celých Slánskych vrchoch. Lokality ponikleca boli 

na území celého Slovenska v posledných desaťročiach veľmi zmenšované a redukované 

v dôsledku rekultivačných prác alebo postupným zarastaním stanovíšť. Preto je na 

tomto území nevyhnutná starostlivosť formou extenzívneho kosenia a pasenia. 

 Prírodná rezervácia Zbojnícky zámok 

Chránené územie sa nachádza v severnej časti Slánskych vrchov, nad obcou Ruská 

Nová Ves.  Zbojnícky zámok je aj vyhľadávaným turistickým objektom v neposlednom 

rade pre pekný výhľad na Šarišskú vrchovinu, Čergov a Košickú kotlinu. 

 CHPR Demjatské kopce (1982) 

Územie o rozlohe 8,68  ha patrí do katastra obce Demjata a susednej obce Veľký 

Slivník. Tieto vápencové kopčeky sa nachádzajú vo východnej časti Šarišskej 

vrchoviny. Sú súčasťou bradlového pásma Ondavskej vrchoviny a obklopené sú aj 

flyšovými vrchovinami, ktoré významne zvyšujú diverzitu krajiny. Teplomilné 

a suchomilné spoločenstvá sa tu vyvinuli na výhrevnom podklade. Zo vzácnejších 

drevín tu nájdeme drieň obyčajný (Cornus mas), dráč obyčajný (Berberis vulgaris), 

brekyňu obyčajnú (Sorbus torminalis). Z bylín ľan tenkolistý (Linum enuifolium), 

poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), astra spišská (Aster amelloides) a veternica 
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lesná (Anemone sylvestris). Panónsky druh hadinec červený (Echium rubrum),tu má 

najsevernejšiu lokalitu na Slovensku. (RÚSES okresu Prešov, 1994). 

 

Navrhované chránené územia menšieho plošného rozsahu 

 Prírodná rezervácia Porubský les, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Šarišská 

Poruba. Predmetom ochrany je ochrana ekosystému a druhová ochrana rastlín; lesný 

komplex s masívnym výskytom Šafránu karpatského (Crocus heuffelianus) 

 

Na území MAS Šafrán nachádzajú tieto územia európskeho charakteru (SAC – Special 

Areas of Conservation): 

 SKUEV0322 Fintické Svahy 

Územie s rozlohou 753,9 ha sa nachádza v katastrálnom území obce Kapušany a na 

katastrálnych územiach susedných obcí smerom na Prešov a Veľký Šariš. Dôvodom 

ochrany územia je výskyt biotopov Subpanónskych travinnobylinných porastov, 

Silikátových skalných stien a svahov so štrbinovou vegetáciou, Pionierskych 

spoločenstiev plytkých silikátových pôd, Kyslomilných bukových lesou, Bukových a 

jedľových kvetnatých lesov, Lipovo-javorových sutinových lesov, Teplomilných 

panónskych dubových lesov, Eurosibírskych dubových lesov na spraši a piesku, v 

ktorých sa vyskytujú Kunka žltobruchá, Modráčik bahniskový, Ohniváčik veľký, 

Spriadač kostihojový, Netopier veľkouchý, Poniklec veľkokvetý, Mlynárik východný, 

Poniklec otvorený, Kosatec bezlistý uhorský 

 

Na území MAS Šafrán nachádzajú tieto chránené vtáčie územia (SAP – Special Protection 

Areas): 

 SKCHVU025 Slánske vrchy 

Územie pokrýva celú oblasť Slánskych vrchov a svojim severným výbežkom zasahuje 

územie MAS Šafrán, konkrétne katastrálne územia obcí Okružná a Šarišská Poruba. 

Dôvodom pre zaradenie do databázy chránených vtáčích území je dostatok lesných 

komlexov s lúkami, poliami a pasienkami tu nachádzajú druhy viazané hniezdením na 

lesné biotopy a potravným teritóriom na ich široké okraje a otvorenú krajinu. Typickými 

predstaviteľmi Slánskych vrchov sú orol kráľovský (Aquila heliaca), výr skalný (Bubo 

bubo), orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), žltochvost lesný 

(Phoenicurus phoenicurus) a bocian čierny (Ciconia nigra). 
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Historický vývoj územia MAS Šafrán 

 Najstaršie osídlenými časťami územia MAS, o ktorých svedčia archeologické nálezy, 

sa nachádzajú v nižšie položených údoliach vodných tokov a to najmä v údolí Sekčova 

a Ladianky. Konkrétne sa jedná o katastre obcí Kapušany, Lada a Nemcovce. Priestor na 

pravom brehu Sekčova pod hradným vrchom v Kapušanoch je dokázateľne trvale osídleným 

miestom od bronzovej doby. Najstarším nálezom však sú zvyšky keramiky – nádoby z hliny 

z obdobia neolitu (6000-2900 p. K.); tá sa našla na mieste bývalej sýpky v Kapušanoch. Z doby 

bronzovej (1800-700 p. K.) sa našlo niekoľko pohrebísk a sídlisko pod Kapušianskym hradným 

vrchom. Dobu železnú (700-0) dokladá hrob v tom istom priestore s urnou s viacerými 

drobnými nástrojmi z bronzu a železa (ihlica, pinzeta, šidlo, britva). Na tom istom mieste sa 

odkryli aj sídliská z rímskej doby a doby sťahovania národov. Významné slovanské sídlisko 

(až 21 príbytkov) z obdobia pred 9. storočím bolo odhalené pri Ladianke, zhruba medzi  

dnešnou Ladou a Nemcovcami; menšie slovanské sídlisko sa nachádzalo tiež pod 

Kapušianskym hradom vedľa sídliska z doby bronzovej. 

 Najstaršie písomné správy o existencii sídlisk z obdobia stredoveku sú od začiatku 13. 

storočia (Chmeľov 1212, Kapušany 1248, Chmeľovec 1251, Podhorany 1283, Vyšná Šebastová 

(medzi 1272-1290) a Teriakovce 1288. Vo väčšine prípadov sa však predpokladá staršie 

osídlenie, keďže dediny sa spomínajú už ako existujúce. Väčšina obcí má prvú zmienku o svojej 

existencii z priebehu 14. a 15. storočia. Časovo najmladšou obcou na základe historických 

zápisov je pôvodne banícka obec Zlatá Baňa (1550). Pôvod a spôsob založenia obcí bol 

v priebehu 11.-14. storočia rôzny; niektoré boli prvotne založené ako sídliská pre uhorské 

kráľovské strážne jednotky; iné nadväzovali na pôvodné slovenské osady a ďalšie boli založené 

v priebehu 13.-16. storočia na tzv. zákupnom práve. Už počas tohto obdobia stredoveku sa na 

našom území usadilo a žilo niekoľko známych šľachtických a zemianskych rodov, ktoré sa 

podieľali na zakladaní a rozvoji stredovekých dedín (Kapiovci z Kapušian, Šebešiovci zo 

Šebeša, Šóšovci zo Solivara a rôzne zemianske rody z Komloša (Chmeľovec), ktorým náležali 

jednotlivé dediny a to aj mimo územia MAS Šafrán. 

Obyvatelia sledovaného územia  sa v období stredoveku zaoberali predovšetkým 

agrárnou výrobou, čiastočne domáckou výrobou, povozníctvom, prácou v lesoch, remeslami 

a obchodom. Obec Zlatá Baňa bola založená pôvodne ako banícka obec, v ktorej katastri 

prebiehala do 19. storočia ťažba svetoznámeho drahého Dubnického opálu. V 2. polovici 19. 

a 1. tretine 20. storočia oblasť postihlo výrazné vysťahovalectvo za prácou, predovšetkým do 

USA a Kanady. Po 2. svetovej vojne obyvatelia nachádzali prácu hlavne v neďalekom Prešove. 
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Zaujímavosti a zvláštnosti územia MAS Šafrán  

K najvýznamnejším zaujímavostiam a zvláštnostiam územia MAS Šafrán patria na 

jednej strane prírodné krásy a na strane druhej sú to predovšetkým rezultáty ľudskej činnosti, 

často v špecifickom prepojení s estetickým a duchovným vnímaním reality (sakrálne 

a technické pamiatky, remeslá, pamiatky historických udalostí apod.). Prírodné krásy môže 

návštevník územia MAS Šafrán obdivovať hlavne v podhorských oblastiach obcí Okružná, 

Ruská Nová Ves a Zlatá Baňa. V Okružnej si možno prezrieť z turistického chodníka Prírodnú 

rezerváciu Dubová hora a skalné komplexy (Džad – skalné okno, Mohylky – šarišský 

Stonehenge a Vážená skala - Kamenná tvár), v Ruskej Novej Vsi možno absolvovať výstup na 

zrúcaninu Zbojníckeho hradu a pokochať sa krásnym výhľadom na severnú časť Košickej 

kotliny a mesto Prešov. V obidvoch obciach sa nachádza niekoľko typických prícestných 

krížov byzantského obradu z prelomu 19. a 20. storočia s nápismi v cyrilike 

a cirkevnoslovanskom jazyku. Zlatá Baňa je známa širokou spleťou turistických chodníkov, 

každoročnou súťažou v ryžovaní zlata, historickou ťažbou drahého dubnického opálu 

a technickej pamiatky z rokov 1819-1821 Klauzúry (priehradného múru bývalej umelej 

priehrady, ktorý slúžil na zadržanie vody, za účelom splavovania dreva do Solivaru na varenie 

soli. V Teriakovciach bol prednedávnom objavený termálny prameň, ktorý snáď bude 

využívaný aj v prospech propagácie územia. 

Vo Vyšnej Šebastovej je hojne navštevovaná Ružencová záhrada a známe bežecké 

podujatie Šebešská pätnástka. Nad Kapušanmi sa tkvie zrúcanina Kapušianskeho hradu, odkiaľ 

je dobre viditeľná prekrásna panoráma údolia Sekčova a Ladianky. V centre obce sa nachádza 

park vybavený novým amfiteátrom. V Tulčíku a Demjate možno nájsť kaštiele, v Podhoranoch 

na cintoríne vzácne šľachtické  hrobky. V obciach Chmeľovec a Čelovce staré gotické kostolíky 

z 13.-14. storočia. Nemenej starobylý je aj kostol  Sv. Kríža v Chmeľove, ktorý dali postaviť 

príslušníci mníšskeho rádu božohrobcov. 

V Ľuboticiach sa nachádza ďalší kaštieľ a pamiatky dokladajúce prítomnosť 

obyvateľov židovskej národnosti (modlitebňa – bužňa, židovský cintorín). Ďalší židovský 

cintorín je v centre Chmeľova. V menšej obci Fulianka je v súčasnosti sezónne vyhľadávaná 

miestna pálenica. V Šarišskej Porube možno navštíviť starú drevenú zvonicu, ktorá slúži 

veriacim do dnešných dní. Športovo aktívne sú najmä futbalové kluby v obciach Pušovce, 

Kapušany, Demjata, Tulčík, Nemcovce, Ľubotice, Vyšná Šebastová, Trnkov a Ruská Nová 

Ves.  

 

Demografická charakteristika územia MAS Šafrán 
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 Medzi najvýznamnejšie faktory ďalšieho rozvoja regiónu patrí predovšetkým 

obyvateľstvo. Obyvateľstvo môžeme  zhodnotiť podľa nasledujúcich charakteristík: vývoj 

počtu obyvateľov, rozmiestnenie obyvateľstva (hustota obyvateľstva, rozmiestnenie 

obyvateľstva k rôznym prírodným a socioekonomickým faktorom), dynamika obyvateľstva 

(prirodzený a mechanický pohyb) a štruktúra obyvateľstva (biologické, ekonomické a kultúrne 

znaky).  

 

Vývoj počtu obyvateľov 

Analýza demografického vývoja na území MAS Šafrán vychádzajúc z údajov v tabuľke 

č. N2 poukazuje na pozitívny trend nárastu počtu obyvateľov za obdobie  rokov 2009 – 2014. 

Trend nárastu obyvateľov je v týchto rokoch rovnomerný. Vývoj počtu obyvateľov zobrazuje 

graf č. 9. Ak porovnáme vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obciach MAS Šafrán, 

najvýraznejší celkový nárast počtu obyvateľov v rokoch 2009 až 2014 zaznamenávame 

v obciach, ktoré sa nachádzajú najbližšie k okresnému a krajskému mestu Prešov. Sú to obce 

Ľubotice (202 obyvateľov), Teriakovce (157 obyvateľov) a Ruská Nová Ves (149 obyvateľov). 

Naopak úbytok počtu obyvateľov, podľa údajov zo Štatistické úradu SR (2014) je zaznamenaný 

v obciach Proč (celkový pokles o 30 obyvateľov) a Pušovce (celkový pokles o 5 obyvateľov).  

Tabuľka č. N2: Vývoj počtu obyvateľov na území MAS Šafrán v rokoch 2009 - 2014 

  
Počet obyvateľov v rokoch 

Názov obce 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Čelovce 310 313 313 316 325 324 

Chmeľov 973 993 997 1 003 1 003 984 

Chmeľovec 408 419 425 439 442 442 

Demjata 1 032 1 049 1 057 1 064 1 076 1 076 

Fulianka 394 391 387 392 389 393 

Kapušany 2 063 2 096 2 090 2 088 2 086 2 176 

Lada 823 820 810 820 814 835 

Lipníky 465 463 479 479 481 473 

Ľubotice 2 998 3 060 3 120 3 153 3 157 3 200 

Nemcovce 458 461 460 463 468 479 

Okružná 460 460 465 460 464 479 

Podhorany 717 742 748 768 775 778 

Proč 461 455 444 439 432 431 

Pušovce 532 536 517 523 529 527 

Ruská Nová Ves 1 026 1 056 1 076 1 101 1 126 1 175 

Šarišská Poruba 472 489 508 531 560 582 

Šarišská Trstená 279 290 309 312 328 341 
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Teriakovce 494 536 544 583 616 651 

Trnkov 224 226 226 226 228 228 

Tulčík 1 299 1 301 1 312 1 320 1 327 1 327 

Vyšná Šebastová 1 093 1 120 1 144 1 178 1 176 1 191 

Zlatá Baňa 427 430 427 430 429 451 

Spolu 17 408 17 706 17 858 18 088 18 231 18 543 
Zdroj: ŠÚ SR, 2009 - 2014 

 

Graf č.9 : Vývoj počtu obyvateľov na území MAS Šafrán v rokoch 2009 - 2014  

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2009 - 2014 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku  

 Z hľadiska pohlavnej štruktúry (graf č.10) na území MAS Šafrán majú v populácii 

prevahu ženy, čo odpovedá aj situácií v SR.  Muži mali prevahu v nižších vekových 

kategóriách, pričom ženy mali dominantnejšie postavenie vo vyšších vekových kategóriách. 

Má to súvislosť predovšetkým s rozdielnou mortalitou a biologickou odlišnosťou oboch 

pohlaví.      

Graf č.10: Pohlavná štruktúra obyvateľov MAS Šafrán  

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2014 
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Ak chceme spresniť pohľad na štruktúru obyvateľstva na základe veku je vhodné 

vyčleniť vekové skupiny: predproduktívna, produktívna a poproduktívna skupina. Z hľadiska 

demografickej štruktúry (tabuľka č. N3, graf č.12) je v roku 2014  podiel obyvateľov 

v predproduktívnom a poproduktívnom veku rovnaký, predstavuje 18% a podiel obyvateľstva 

v produktívnom veku je 64%.  

 

Tabuľka č. N3: Prehľad počtu obyvateľov a demografického rozdelenia na území MAS Šafrán  

Názov obce  

Obyvateľstvo MAS Šafrán v roku 2014 

Predproduktívny vek Produktívny vek Poproduktívny vek 
Spolu 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy  Spolu 

Čelovce 43 22 65 109 94 203 24 32 56 324 

Chmeľov 119 97 216 328 288 616 69 83 152 984 

Chmeľovec 29 44 73 146 142 288 31 50 81 442 

Demjata 82 65 147 381 350 731 77 121 198 1 076 

Fulianka 23 35 58 138 115 253 40 42 82 393 

Kapušany 195 178 373 687 684 1 371 173 259 432 2 176 

Lada 57 55 112 294 272 566 62 95 157 835 

Lipníky 22 27 49 172 168 340 36 48 84 473 

Ľubotice 273 271 544 1 033 1 018 2 051 253 352 605 3 200 

Nemcovce 44 28 72 176 141 317 39 51 90 479 

Okružná 39 44 83 157 162 319 31 46 77 479 

Podhorany 67 79 146 266 245 511 50 71 121 778 

Proč 33 42 75 155 123 278 24 54 78 431 

Pušovce 46 40 86 175 154 329 53 59 112 527 

Ruská Nová 

Ves 
148 120 268 376 368 744 73 90 163 1 175 

Šarišská Poruba 89 99 188 161 172 333 24 37 61 582 

Šarišská 

Trstená 
50 42 92 104 100 204 14 31 45 341 

Teriakovce 66 77 143 208 199 407 46 55 101 651 

Trnkov 16 22 38 79 73 152 12 26 38 228 

Tulčík 111 95 206 446 413 859 109 153 262 1 327 

Vyšná 

Šebastová 
104 107 211 396 384 780 85 115 200 1 191 

Zlatá Baňa 38 36 74 167 139 306 27 44 71 451 

Spolu 1 694 1 625 3 319 6 154 5 804 11 958 1 352 1 914 3 266 18 543 

Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 V rámci vnútorných ukazovateľov (graf č.11) podľa údajov zo Štatistického úradu SR 

v roku 2014 majú v jednotlivých obciach MAS Šafrán najvyššie zastúpenie obyvateľov 

v predproduktívnom veku obce: Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Chmeľov a Ruská Nová 

Ves. Najvyššie zastúpenie obyvateľov v poproduktívnom veku majú obce: Fulianka, Pušovce, 

Kapušany a Tulčík.  
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Graf č.11: Demografické štruktúra obyvateľov územia MAS Šafrán v roku 2014 (podľa obcí) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

 

Graf č.12: Demografické rozdelenie obyvateľov územia MAS Šafrán v roku 2014 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

 Ak porovnávame percentuálne zastúpenie mužov a žien na základe demografickej 

štruktúry (graf č. 13,14), je evidentné, že rozdiel medzi mužmi a ženami v poproduktívnom 

veku je výrazný, dosahuje 6%.  Zastúpenie mužov a žien v produktívnom veku je takmer 

rovnomerné.  

 

Graf č. 13: Demografická štruktúra mužov MAS Šafrán v roku 2014  
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Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

Graf č. 14: Demografická štruktúra žien MAS Šafrán v roku 2014  

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií obyvateľstva odzrkadľujú vekové 

pyramídy. Vzhľadom na dostupnosť údajov zo ŠÚ SR sme spracovali vekovú pyramídu 

obyvateľov územia MAS Šafrán za  rok  2014 (graf č. 15) a pre porovnanie uvádzame aj vekovú 

pyramídu obyvateľov okresu Prešov za rok 2014 (graf č.16).  

 Veková pyramída územia MAS Šafrán sa oproti vekovej pyramíde okresu Prešov 

výrazne neodlišuje. Na základe tohto porovnania môžeme predpokladať, že na území celkovo 

narastá trend starnutia populácie. 

 

Graf č. 15: Veková pyramída obyvateľov žijúcich na území MAS Šafrán v roku 2014 
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   Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

 

Graf č.16: Veková pyramída obyvateľov okresu Prešov v roku 2014 

 
  Zdroj: ŠÚ SR, 2014 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity 

 Podľa údajov uvedených v tabuľke č. N4, podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 

územia MAS Šafrán v roku 2011 tvorilo 46,87%, čo názorne ukazuje graf č.17.  

Tabuľka č. N4: Prehľad ekonomicky aktívnych osôb MAS Šafrán v roku 2011 
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Názov obce 
Počet 

obyvateľov 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

Muži Ženy Spolu Nezamestnaní 
Miera 

nezamestnanosti 

Čelovce 313 97 58 155 22 14 

Chmeľov 964 277 195 472 160 34 

Chmeľovec 436 116 90 206 35 17 

Demjata 1 093 265 223 488 60 12 

Fulianka 388 91 77 168 17 10 

Kapušany 2 170 551 477 1 028 164 16 

Lada 825 227 176 403 90 22 

Lipníky 463 134 94 228 49 21 

Ľubotice 3 080 784 655 1 439 182 13 

Nemcovce 472 124 91 215 43 20 

Okružná 462 115 89 204 45 22 

Podhorany 737 196 139 335 52 16 

Proč 457 138 80 218 56 26 

Pušovce 544 152 118 270 42 16 

Ruská Nová Ves 1 110 302 234 536 139 26 

Šarišská Poruba 537 120 88 208 77 37 

Šarišská Trstená 300 63 46 109 43 39 

Teriakovce 547 135 109 244 33 14 

Trnkov 232 60 46 106 27 25 

Tulčík 1 311 363 275 638 81 13 

Vyšná Šebastová 1 130 302 262 564 83 15 

Zlatá Baňa 430 118 85 203 49 24 

Spolu 18 001 4 730 8 437 8 437 1 549 18 

Zdroj: ŠÚ SR, 2011 

Graf č.17: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva územia MAS Šafrán v roku 2011

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2011 

V rámci vnútorných ukazovateľov (graf č. 18) podľa údajov z SODB 2011, najvyšší 
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obyvateľstva v týchto obciach. V uvedených obciach je vo vyššej miere zastúpená rómska 

populácia, pre ktorú je charakteristické vyššie zastúpenie predproduktívnej zložky 

obyvateľstva.  

Graf č. 18: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v jednotlivých obciach MAS Šafrán 

z trvale bývajúceho obyvateľstva v roku 2011 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 20111 
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dvojnásobná hodnota v porovnaní s priemerom celého územia. Vyššia miera nezamestnanosti 

je zaznamenaná v obciach s vyšším podielom rómskej populácie. Naopak najnižšia miera 

nezamestnanosti je zaznamenaná v obci Fulianka – 10%. 

Graf č. 19: Miera nezamestnanosti v obciach MAS Šafrán v roku 2011 

 
Zdroj: vlastné prepočty podľa ÚPSVaR  a ŠÚ SR, 2011 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti a vierovyznania 

 Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľov môžeme považovať územie MAS 

Šafrán za etnograficky homogénne územie (tabuľka N5, graf č.20). Takmer 95% obyvateľov 

územia je slovenskej národnosti. Údaje o národnostnom zložení sme čerpali z výsledkov 

sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, a z tohto  dôvodu  takmer 3% obyvateľov 
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a Šarišská Trstená) evidujeme rómsku populáciu, ktorá v týchto obciach predstavuje priemerne  

27,64 % obyvateľov.   
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Čelovce 312 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 

Chmeľov 846 0 75 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 35 964 

Chmeľovec 429 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 436 

Demjata 1 067 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 1 093 

Fulianka 373 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 388 

Kapušany 2 029 0 1 7 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 125 2 170 

Lada 779 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 825 

Lipníky 461 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 463 

Ľubotice 2 871 3 3 48 10 0 7 1 0 0 0 1 3 2 5 126 3 080 

Nemcovce 462 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 472 

Okružná 453 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 462 

Podhorany 709 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 737 

Proč 446 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 457 

Pušovce 537 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 544 

Ruská Nová 

Ves 
1 054 1 13 11 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 110 

Šarišská Poruba 459 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 537 

Šarišská Trstená 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 

Teriakovce 503 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 547 

Trnkov 218 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 232 

Tulčík 1 278 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 22 1 311 

Vyšná 

Šebastová 
1 081 1 0 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 36 1 130 

Zlatá Baňa 406 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 430 

Spolu 17 065 7 138 104 32 2 32 3 5 0 1 1 3 2 19 587 18 001 

Zdroj: SODB, 2011 

Graf č.20: Národnostné zloženie obyvateľstva na území MAS Šafrán v roku 2011 

 
Zdroj: SODB, 2011 
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cirkvi sa hlási 9,59% obyvateľov územia. Ostané cirkvi nemajú na území ani 1% zastúpenie 

(Pravoslávna cirkev – 0,69%, Reformovaná kresťanská cirkev – 0,08/, Náboženská spoločnosť 

Jehovovi svedkovia – 0,08%). 

 Ak porovnáme náboženskú skladbu obyvateľov medzi jednotlivými obcami, v obciach 

Okružná, Ruská Nová Ves a Trnkov prevláda gréckokatolícke vierovyznanie nad 

rímskokatolíckym. Najvýraznejšie zastúpenie evanjelického vierovyznania nachádzame v obci 

Lada. 

Graf č. 21: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania na území MAS Šafrán v roku 2011 

 
Zdroj: SODB, 2011 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania 
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č. 22,23), má najväčšia skupina obyvateľov územia MAS Šafrán dosiahnuté  stredné odborné 

vzdelanie s maturitou (18,53%), druhú najväčšiu skupinu tvoria obyvatelia s ukončeným 

učňovským vzdelaním bez maturity (15,24%). Počet obyvateľov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním (prvý, druhý a tretí stupeň) predstavuje 11,56%.   
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Zdroj: SODB, 2011 

 

 Čo sa týka vzdelanostnej úrovne v jednotlivých obciach, najvyšší počet obyvateľov 

s ukončeným základným vzdelaním je v obci Šarišská Trstená (29,67%) z dôvodu vyššieho 

zastúpenia rómskej populácie. Dominantné zastúpenie obyvateľov s ukončeným učňovským 

vzdelaním bez a s maturitou je v obciach: Fulianka, Lada a Tulčík. Najviac vysokoškolsky 

vzdelaných obyvateľov je v obci Ľubotice (20,97%), ktorá je zároveň aj najväčšou obcou 

územia MAS Šafrán. Vysoké percento obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

je aj v obciach Tulčík, Vyšná Šebastová a Kapušany.  

 Ako znázorňuje graf č. 23, učňovské vzdelanie bez maturity dosahuje viac mužov ako 

žien, avšak stredné odborné vzdelanie s maturitou ukončilo viac žien ako mužov. 

Vysokoškolské vzdelanie, ako najvyšší stupeň ukončeného vzdelania má na území MAS Šafrán 

viac žien ako mužov.  

 

 

 

 

Graf č. 23: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľov MAS Šafrán podľa pohlavia 
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Zdroj: SODB, 2011 

 

Charakteristika spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov 

 Analýza inštitucionálnej infraštruktúry ukázala na pomernú vyrovnanosť v oblasti 

vybavenia územia materskými a základnými školami (tabuľka N6). Materské školy sa na území 

nenachádzajú len v obciach Čelovce, Šarišská Trstená a Trnkov. Pri týchto materských školách 

sa nachádzajú aj školské jedálne. Základné školy sa na území nenachádzajú v obciach Čelovce, 

Chmeľovec, Lipníky, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Vyšná Šebastová a Zlatá Baňa.  

Celkovo sa na území nachádza 14 základných škôl, z toho iba v obciach Chmeľov, Kapušany, 

Ľubotice a Tulčík sa jedná o školy s 1. – 9. ročníkom, avšak nie každá škola je vybavená 

školskou jedálňou.  

 

Tabuľka N6: Prehľad školských zariadení v obciach na území MAS Šafrán v roku 2014 

Názov obce 

Školské zariadenie Zariadenia školského stravovania 

Materská 

škola 

Základná 

škola 

Školská 

jedáleň pri 

MŠ 

Školská 

jedáleň pri 

ZŠ 

Výdajná 

školská 

jedáleň 

Čelovce 0 0 0 0 0 

Chmeľov 1 1 1 1 0 

Chmeľovec 1 0 1 0 0 

Demjata 1 1 1 0 0 

Fulianka 1 1 1 0 0 

Kapušany 1 1 0 1 0 

Lada 1 1 1 0 1 

Lipníky 1 0 1 0 0 

0 5 10 15 20

Základné

Učňovské bez maturity

Stredné odborné bez maturity

Úplné stredné učňovské s maturitou

Úplné stredné odborné s maturitou

Úplné stredné všeobecné

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské bakalárske

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, …

Vysokoškolské doktorandské

Bez vzdelania

Nezistené

Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľov MAS Šafrán podľa pohlavia v 

roku 2011 

Ženy

Muži
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Ľubotice 1 1 1 1 0 

Nemcovce 1 1 1 0 0 

Okružná 1 1 1 0 0 

Podhorany 1 1 1 1 0 

Proč 1 1 1 0 0 

Pušovce 1 1 1 0 0 

Ruská Nová Ves 1 1 1 0 0 

Šarišská Poruba 1 1 1 0 0 

Šarišská Trstená 0 0 0 0 0 

Teriakovce 1 0 1 0 0 

Trnkov 0 0 0 0 0 

Tulčík 1 1 1 1 0 

Vyšná Šebastová 1 0 1 0 0 

Zlatá Baňa 1 0 1 0 0 

Spolu 19 14 18 5 1 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

   

 Stav zdravotnej a sociálne infraštruktúry územia MAS Šafrán (tabuľka č. N7) je priamo 

úmerný polohe MAS, kde mesto Prešov ponúka dostatok zariadení zdravotnej a sociálnej 

infraštruktúry. Základná ambulantná starostlivosť je poskytovaná v obciach: Kapušany 

a Chmeľov. V týchto obciach sa celkovo nachádzajú  3 ambulancie praktického lekára pre 

dospelých, 2 ambulancie praktického lekára pre deti a dorast a  2 stomatologické ambulancie. 

V obci Kapušany sa nachádza lekáreň. V obci Demjata sa nachádza Domov sociálnych služieb 

a Domov dôchodcov Stráň Demjata. Toto zariadenie poskytuje komplexné sociálne služby 

s celoročným pobytom pre mobilných dospelých občanov s duševným a s pridruženým 

telesným postihom. V obci Kapušany sa nachádza denný stacionár, poskytujúci služby pre 

seniorov. 

 

Tabuľka č. N7: Prehľad zariadení poskytujúcich služby v oblasti zdravotníctva na území MAS 

Šafrán v roku 2014 

Názov obce 

Služby 

Zdravotné 

stredisko 

Lekárne 

a 

výdajne 

liekov  

Samostatné 

ambulancie 

- lekár, 

pediater 

Samostatné 

ambulancie 

- 

stomatológ 

Samostatné 

ambulancie 

- gynekológ 

Domov 

sociálnych 

služieb 

Čelovce N N N N N N 

Chmeľov A N A N N N 

Chmeľovec N N N N N N 

Demjata N N N N N A 

Fulianka N N N N N N 
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Kapušany A A A A N N 

Lada N N N N N N 

Lipníky N N N N N N 

Ľubotice N N N N N N 

Nemcovce N N N N N N 

Okružná N N N N N N 

Podhorany N N N N N N 

Proč N N N N N N 

Pušovce N N N N N N 

Ruská Nová Ves N N N N N N 

Šarišská Poruba N N N N N N 

Šarišská Trstená N N N N N N 

Teriakovce N N N N N N 

Trnkov N N N N N N 

Tulčík N N N N N N 

Vyšná Šebastová N N N N N N 

Zlatá Baňa N N N N N N 

Spolu 2 1 2 1 0 1 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Samosprávy MAS Šafrán sú zastúpené 22 obcami a ich obecnými úradmi. Na území 

MAS Šafrán sa nachádzajú 2 sídla Matričného úradu, v obciach Kapušany a Chmeľov, a 3 sídla 

stavebného úradu v obciach Fulianka, Kapušany a Zlatá Baňa. V obci Kapušany sa nachádza 

sídlo pracoviska obvodného oddelenia Policajného zboru, kam spadajú aj obce MAS Šafrán 

(tabuľka č. N8).  Na území MAS Šafrán sa nachádza 18 knižníc, jedná sa prevažne o školské 

knižnice. 

Tabuľka č. N8: Prehľad inštitúcií verejnej správy na území MAS Šafrán v roku 2014 

Názov obce 

Inštitúcie verejnej správy 

Knižnica Obecný 

úrad 

Sídlo 

Matričného 

úradu 

Oddelenie 

policajného 

zboru 

Sídlo 

stavebného 

úradu 

Čelovce A Chmeľov Kapušany Kapušany N 

Chmeľov A Chmeľov Kapušany Kapušany N 

Chmeľovec A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Demjata A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Fulianka A Kapušany Kapušany Fulianka A 

Kapušany A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Lada A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Lipníky A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Ľubotice A Prešov Prešov- sever Prešov A 
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Nemcovce A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Okružná A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Podhorany A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Proč A Chmeľov Kapušany Kapušany A 

Pušovce A Chmeľov Kapušany Kapušany A 

Ruská Nová Ves A Prešov Prešov - juh Prešov N 

Šarišská Poruba A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Šarišská Trstená A Chmeľov Kapušany Kapušany N 

Teriakovce A Prešov Prešov - juh Prešov A 

Trnkov A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Tulčík A Kapušany Kapušany Kapušany A 

Vyšná Šebastová A Prešov Kapušany Prešov A 

Zlatá Baňa A Prešov Prešov - juh Zlatá Baňa A 

Spolu 22 2 1 3 18 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Kvalita života na vidieku sa hodnotí aj z hľadiska zabezpečenia služieb občianskej 

vybavenosti na území (tabuľka č. N9). Obchodné zariadenia nachádzajúce sa na území sú 

prevažne majetkom spotrebného družstva Jednota, ďalej sú to predajne Milk Agro, prípadne 

súkromní podnikatelia. Jedinou obcou, v ktorej sa nenachádza predajňa potravinárskeho tovaru 

je obec Teriakovce. Na území sa nachádzajú aj predajne nepotravinárskeho tovaru v obciach 

Kapušany, Lipníky, Okružná, Pušovce, Šarišská Trstená a Tulčík. Územie MAS Šafrán je 

pomerne dobre pokryté dostupnosťou reštauračných a  pohostinných služieb. Pošta  sa na území 

nachádza v obciach Chmeľov, Kapušany a Pušovce.  

  

Tabuľka č. N9:Prehľad zariadení poskytujúcich vybrané služby na území MAS Šafrán v roku 

2014 

Názov obce 

Služby 
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Čelovce A N N N N N N 

Chmeľov A N A N N A A 

Chmeľovec A N N N N A N 

Demjata A N N N N A N 

Fulianka A N A N A A N 
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Kapušany A A A A A A A 

Lada A N N N A A N 

Lipníky A A N N A N N 

Ľubotice A N A A A A N 

Nemcovce A N A N N A N 

Okružná A A N N N A N 

Podhorany A N A N N A N 

Proč A N N N N A N 

Pušovce A A A N N A A 

Ruská Nová Ves A N N N N A N 

Šarišská Poruba A N N N N A N 

Šarišská Trstená A A N N N A N 

Teriakovce N N N N N A N 

Trnkov A N N N A N N 

Tulčík A A A A N A N 

Vyšná Šebastová A N N N N A N 

Zlatá Baňa A N N N N N N 

Spolu 21 6 8 3 6 18 3 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Analýzou infraštruktúry cestovného ruchu (tabuľka č. N10) na území MAS Šafrán sme 

zistili, že celkovo sa na území MAS Šafrán nachádzajú 4 penzióny a 2 turistické ubytovne. 

Penzióny sa nachádzajú v obciach Kapušany, Ľubotice, Ruská Nová Ves a Trnkov. Turistické 

ubytovne sú lokalizované v obciach Proč a Ruská Nová Ves.  Okolitá príroda regiónu poskytuje 

možnosti na pešiu turistiku, v zimnom období zase poskytuje možnosti na bežecké lyžovanie. 

Územím MAS Šafrán prechádza Karpatská cykloturistická cesta nadregionálneho významu. 

Trasa začína v meste Prešov a ďalej pokračuje obcami Tulčík, Demjata a pokračuje pohorím 

Čergova.  

 

Tabuľka č.N10: Prehľad zariadení poskytujúcich vybrané služby na území MAS Šafrán v roku 

2014 

Názov obce 

Služby 

Hotel, 

motel 
Penzión 

Turistická 

ubytovňa 

Ubytovanie 

na súkromí 
Ubytovňa Kemping 

Čelovce N N N N N N 

Chmeľov N N N N N N 

Chmeľovec N N N N N N 

Demjata N N N N N N 

Fulianka N N N N N N 

Kapušany N A N N N N 

Lada N N N N N N 
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Lipníky N N N N N N 

Ľubotice N A N N N N 

Nemcovce N N N N N N 

Okružná N N N N N N 

Podhorany N N N N N N 

Proč N N A N N N 

Pušovce N N N N N N 

Ruská Nová Ves N A A N N N 

Šarišská Poruba N N N N N N 

Šarišská Trstená N N N N N N 

Teriakovce N N N N N N 

Trnkov N A N N N N 

Tulčík N N N N N N 

Vyšná Šebastová N N N N N N 

Zlatá Baňa N N N N N N 

Spolu 0 4 2 0 0 0 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Rozvoj voľnočasových aktivít na území MAS Šafrán je obmedzený na možnosti 

poskytujúce voľnočasovou infraštruktúrou (tabuľka č. N11).  V porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím vzrástol počet športových ihrísk, resp. multifunkčných ihrísk. Medzi  športové 

aktivity, ktoré sú zastúpené v jednotlivých obciach patrí predovšetkým futbal. Futbalové ihriská 

s rozdielnou úrovňou infraštruktúry sa nachádzajú skoro vo všetkých obciach. Telocvične sa 

nachádzajú pri Základných školách v obciach Chmeľov, Demjata, Kapušany, Ľubotice 

a Tulčík. Analýzou sa zistilo, že sa na území MAS Šafrán nenachádza veľa kultúrnych 

zariadení, jediným väčším kultúrnym zariadením je Amfiteáter v obci Kapušany, kde sa konajú 

rôzne kultúrne podujatia pre obyvateľov územia MAS Šafrán. Ku kultúrnym zariadeniam 

nachádzajúcich sa v MAS Šafrán patria predovšetkým kultúrne domy, ktoré predstavujú akési 

centrum kultúrneho života v obciach. 

 

Tabuľka č. N11: Prehľad zariadení poskytujúcich služby v oblasti športu a kultúry na území 

MAS Šafrán v roku 2014 

Názov obce 

Služby 

Šport Kultúra 
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Čelovce 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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Chmeľov 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Chmeľovec 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Demjata 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Fulianka 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Kapušany 1 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 

Lada 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 

Lipníky 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Ľubotice 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

Nemcovce 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Okružná 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Podhorany 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Proč 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Pušovce 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Ruská Nová Ves 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Šarišská Poruba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Šarišská Trstená 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Teriakovce 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Trnkov 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tulčík 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 

Vyšná Šebastová 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Zlatá Baňa 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Spolu 6 0 0 6 0 19 18 0 0 1 9 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Kvalita prístupu k informáciám je v súčasnosti chápaná ako dôležitý indikátor 

hodnotenia kvality života. Zavedenie internetu na území MAS Šafrán je na dobrej úrovni. 

Internet je zavedený vo všetkých obciach. Územie MAS Šafrán je pokryté signálom mobilných 

operátorov: Telekom, Orange a O2 (tabuľka č. N12). 

 

Tabuľka č. N12: Vybavenosť obcí MAS Šafrán v roku 2014 

Názov obce 

Infraštruktúra  

O
b
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ý
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y
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V
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e 

Čelovce A N A A Orange, Telekom, O2 

Chmeľov A A A A Orange, Telekom, O2 

Chmeľovec A N A A Orange, Telekom, O2 
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Demjata A N A A Orange, Telekom, O2 

Fulianka A N A A Orange, Telekom, O2 

Kapušany A A A A Orange, Telekom, O2 

Lada A A A A Orange, Telekom, O2 

Lipníky A N A A Orange, Telekom, O2 

Ľubotice A N A A Orange, Telekom, O2 

Nemcovce A N A A Orange, Telekom, O2 

Okružná A N A A Orange, Telekom, O2 

Podhorany A N A A Orange, Telekom, O2 

Proč A N A A Orange, Telekom, O2 

Pušovce A N A A Orange, Telekom, O2 

Ruská Nová Ves A A A A Orange, Telekom, O2 

Šarišská Poruba A N A A Orange, Telekom, O2 

Šarišská Trstená A N A A Orange, Telekom, O2 

Teriakovce A N A A Orange, Telekom, O2 

Trnkov A N A A Orange, Telekom, O2 

Tulčík A N A A Orange, Telekom, O2 

Vyšná Šebastová A A A A Orange, Telekom, O2 

Zlatá Baňa A N A A Orange, Telekom, O2 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Kultúrno – spoločenské tradície územia sú reprezentované združeniami a spolkami 

(tabuľka č. N13), z uvedeného prehľadu je zrejmé, že na sa  území MAS Šafrán nachádza 

dostatok kultúrnych a spoločenských organizácií. Medzi najaktívnejšie patria predovšetkým 

urbárske spoločnosti, folklórne súbory a obecné športové kluby.  

 

Tabuľka č. N13: Kultúrne a spoločenské organizácie pôsobiace na území MAS Šafrán 

Názov obce Kultúrne a spoločenské organizácie 

Čelovce DHZ Čelovce 

Chmeľov 

ŠK Chmeľov 

DHZ Chmeľov 

Les Maloheď Chmeľov 

Klub dôchodcov Chmeľov 

Demjata 

Futbalový klub Demjata 

OHZ Demjata 

Pozemkové spoločenstvo urbárskych a želiarskych lesov Demjata 

Poľovnícke združenie Sekčov 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Demjata 

Fulianka 
DHZ Fulianka 

Pozemkové spoločenstvo Fulianka 

Kapušany 
FS Kapušančan 

DFS Čerešenka 
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Cirkevný zbor Aleluja 

MSS Kapušanske richtaroše 

Spevácka skupiny Glória 

OŠK Kapušany 

DHZ Kapušany 

OHZ Kapušany 

Turistický oddiel Jantár 

Ochotnícke divadlo DiKapy 

Urbárska spoločnosť Kapušany 

Klub dôchodcov Kapušany 

Poľovnícky zväz Kapušany 

Miestny spolok SČK 

Lada 
Urbárska spoločnosť Kuzmica v Lade 

Slovenský zväz záhradkárov, m.o. Lada 

Lipníky 
TJ ELEKTRO - PALIVÁ Lipníky 

DHZ Lipníky 

Ľubotice 

MSS Kelemeske furmani 

TJ Sokol Ľubotice 

Združenie kresťanských seniorov 

ZO SZZ Ľubotice 

Nemcovce 

FS Nemcovianka 

TJ Nemcovce 

DHZ Nemcovce 

Okružná 
DHZ Okružná 

Pozemkové spoločenstvo Dolinky 

Proč 
DHZ Proč 

Zväz drobnochovateľov 

Pušovce 

TJ ROZVOJ Pušovce 

OHZ Pušovce 

DHZ Pušovce 

Poľovnícky zväz ROZVOJ Pušovce 

Ruská Nová Ves 

TJ Slanské 

SZZP Ruská Nová Ves 

Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva 

Pozemkové spoločenstvo Ruská Nová Ves 

Miestny spolok SČK 

Šarišská Poruba 

OŠK Stavservis Šarišská Poruba 

DHZ Šarišská Poruba 

Urbárska spoločnosť v Šarišskej Porube 

Poľovnícky zväz Maglovec 

Šarišská Trstená Slovenský včelársky zväz 

Teriakovce 
Zbor Ordo Salinae Prešov – Solivar 

Poľovnícke združenie Delňa 

Trnkov 
Tanečný krúžok ELIT 

Stolnotenisový oddiel Trnkov 
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DHZ Trnkov 

Športové a záujmové združenie Trnkov 

Klub dôchodcov Trnkov 

Tulčík 

FS Kapľička 

Tulčícke ochotnícke divadlo 

TJ Družstevník Tulčík 

DHZ Tulčík 

Pozemkové spoločenstvo URBAR – Tulčík 

Pozemkové spoločenstvo KIKAPA 

Klub dôchodcov Striebro 

Miestny zbor Matice slovenskej 

Poľovnícky zväz Sekčov 

Zväz drobnochovateľov 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

Vyšná Šebastová 

OZ Šebeš - priatelia folklóru Šariša 

Združenie športov Vyšná Šebastová 

OHZ Vyšná Šebastová 

DHZ Vyšná Šebastová 

Združenie urbariát komposesorát 

Lesné pozemkové spoločenstvo podielnikov 

Komposesorát Vyšná Šebastová 

Klub dôchodcov Vyšná Šebastová 

Zlatá Baňa 

FS Zlatobančan 

DHZ Zlatá Baňa 

Miestny spolok SČK 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Na území MAS Šafrán sa počas celého roka konajú rôzne kultúrne a športové podujatia 

(tabuľka č. N14). Ľudové tradície sú na území udržiavané predovšetkým folklórnymi súbormi. 

Počas roka sa konajú plesy, oslavy dňa matiek, deň detí, úcta k starším a rôzne obecné slávnosti.  

Tabuľka č. N14: Kultúrne a športové podujatia na území MAS Šafrán  

Názov obce Kultúrne a športové podujatia 

Čelovce Deň detí, Volejbalový turnaj,  Nohejbalový turnaj 

Chmeľov Futbalový zápas 

Demjata Obecný ples,  Deň úcty k starším,  Zabíjačkový deň,  Deň rodiny 

Fulianka Športový turnaj 

Kapušany 

Kapušianske folklórne dni, Stavanie mája,  Deň matiek,  Deň detí,  

Mikuláš,  Cena starostu obce,  Úcta k starším,  Obecná zabíjačka,  

Obecný ples, Hasičská súťaž o pohár starostu obce 

Ľubotice 

Ľubotický ples,  Zabíjačkové fašiangové hody, Noc s Adersenom,  

Deň matiek,  Deň detí,  Oslava sviatku Cyrila a Metoda, Oslava 

jubilantov, Štefanská zábava 
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Okružná 

Kerštvejsky ples,  Medzinárodný deň žien,  Otváranie studničiek 

v chotári,  Deň matiek,  Stavanie rusadľového mája,  Olympijské hry,  

Úcta k starším,  Mikuláš deťom 

Proč Haľagošské slávnosti 

Pušovce 
Deň matiek,  Úcta k starším, Mikuláš,  Posedenie pri jedličke,  

Športový deň obce,  Hasičská súťaž o pohár starostu obce 

Ruská Nová Ves 

Fašiangové posedenie pre dôchodcov,  Deň matiek,  Privítanie 

Mikuláša,  Kvapka krvi,  Fašiangový ples,  Jarný stolnotenisový turnaj,  

Hokejbalový turnaj,  Športové podujatie k MDD, Volejbalový turnaj,  

Memoriál Pavla Papcuna 

Šarišská Poruba 
Teplákový ples,  Deň detí,  Obecná opekačka,  Stretnutie seniorov, 

Mikuláš,  Hasičská súťaž,   Stolnotenisový turnaj 

Šarišská Trstená Natvej cup 

Trnkov 

Reprezentačný obecný ples,  Medzinárodný deň žien, Stavanie mája, 

Deň detí,  Teplakovo - pyžamová party,  Mikuláš, Vianočná besiedka 

seniorov, Deň matiek, Stolnotenisový turnaj,  Turistické poobedie 

Tulčík 
Divadelné predstavenie,  Tulčícke korzo, Deň matiek,  Deň učiteľov,  

Úcta k starším, Púť na KIKAPU,  Beh májovým Tulčíkom 

Vyšná Šebastová Deň obce,  Obecný ples,  Šebešská pätnástka 

Zlatá Baňa 
Deň detí,  Úcta k starším a uvítanie detí do života,  Pietna spomienka 

na vypálenie obce,  Súťaž v ryžovaní zlata 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Územie MAS Šafrán je rodiskom (tabuľka č. N15) viacerých výtvarníkov, umelcov,  

kňazov, diplomatov a športovcov.  

Tabuľka č. N15: Významní rodáci z územia MAS Šafrán 

Názov obce Významní rodáci Popis 

Čelovce Božena Jurišová Výtvarníčka 

Demjata Stanislav Šesták futbalový reprezentant 

Kapušany Gabriel Kapi kňaz, teológ, spisovateľ 

Lipníky  Július Nemčík akademický maliar 

Ľubotice 
Teodor Jozef Tekeľ akademický maliar, františkánsky kňaz 

Štefan Hapák výtvarník, pedagóg 

Okružná 

Juraj Daňo akademický maliar 

Jozef Mižičko 
profesor teológie, kanonik, generálny vikár, 

pápežský prelát 

Anton Sučka akademický maliar 

Milka Zimková herečka a spisovateľka 

Pušovce 
Juraj Migaš Diplomat 

Jozef Migaš diplomat, politik, bývalý predseda NR SR 

Šarišská 

Trstená 
Mons. Štefan Fogaš kňaz, diplomat 

Tulčík Andrej Lipka kňaz, literát, prekladateľ 
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Zlatá Baňa  Ján Klimko reprezentant v severskej kombinácií 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

 Štruktúra majetku obcí MAS Šafrán (tabuľka č. N16) pozostáva z hodnoty DHIM, ktorý 

je zastúpený vlastníctvom obecných budov (Obecný úrad, Kultúrny dom, Požiarna zbrojnica, 

Dom smútku, Základná škola, Materská škola a pod.).  Najväčší majetok má obec 

Teriakovce, naopak najnižší majetok má obec Fulianka. 

Tabuľka č. N16: Majetok obcí MAS Šafrán v roku 2014 

Obec Majetok obce (účtovná  hodnota v €) 

Čelovce 438 741,00 

Chmeľov 2 828 286,00 

Chmeľovec 437 251,96 

Demjata 1 401 774,00 

Fulianka 26 499,98 

Kapušany 7 481 021,83 

Lada 1 159 211,79 

Lipníky 950 838,74 

Ľubotice 443 475,00 

Nemcovce 148 045,00 

Okružná 426 467,00 

Podhorany 933 882,00 

Proč 314 665,51 

Pušovce 153 626,80 

Ruská Nová Ves 753 764,43 

Šarišská Poruba 371 157,34 

Šarišská Trstená 1 004 229,68 

Teriakovce 8 744 542,75 

Trnkov 204 486,05 

Tulčík 573 467,24 

Vyšná Šebastová 515 959,53 

Zlatá Baňa 26 535,25 

Spolu 29 337 928,88 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

Rozpočet jednotlivých obcí MAS Šafrán v roku 2014 znázorňuje tabuľka č. N17.  

Tabuľka č. N17: Rozpočet obcí MAS Šafrán v roku 2014 

Obec 
Príjmy Výdavky Výsledok 

hospodárenia Návrh Skutočnosť Návrh Skutočnosť 

Čelovce 180 592,33 180 592,33 180 095,89 180 095,89 496,44 

Chmeľov 805 361,00 663 387,00 805 361,00 650 881,00 12 506,00 
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Chmeľovec 113 808,00 129 542,01 113 808,00 226 508,58 -96 966,57 

Demjata 430 749,70 439 829,56 430 749,70 439 331,34 498,22 

Fulianka 121 737,00 177 944,88 121 737,00 173 843,68 4 101,20 

Kapušany 3 998 746,65 3 998 743,65 3 832 152,83 3 747 343,10 251 400,55 

Lada 324 238,69 439 470,52 324 238,69 401 331,71 38 138,81 

Lipníky 162 580,00 304 988,41 162 580,00 283 384,96 21 603,45 

Ľubotice 2 373 291,00 2 114 484,00 2 494 981,00 2 269 791,00 -155 307,00 

Nemcovce 321 590,72 319 736,62 305 627,26 309 820,32 9 916,30 

Okružná 262 200,00 289 039,00 272 100,00 282 249,00 6 790,00 

Podhorany 341 359,00 484 288,00 341 359,00 385 460,00 98 828,00 

Proč 246 525,00 495 054,41 246 525,00 493 333,42 1 720,99 

Pušovce 271 071,00 343 168,81 271 071,00 288 272,13 54 896,68 

Ruská Nová Ves 383 633,00 410 070,88 383 633,00 385 672,35 24 398,53 

Šarišská Poruba 348 614,00 375 293,14 331 429,00 363 943,89 11 349,25 

Šarišská Trstená 503 286,22 361 627,30 314 573,96 358 991,81 2 635,49 

Teriakovce 2 896 241,00 3 492 147,00 2 869 903,00 3 433 774,00 58 373,00 

Trnkov 240 718,19 196 704,77 239 386,10 187 290,57 9 414,20 

Tulčík 673 770,00 633 526,09 673 770,00 595 111,91 38 414,18 

Vyšná Šebastová 707 000,00 433 687,32 707 000,00 430 526,35 3 160,97 

Zlatá Baňa 172 000,00 163 308,00 172 000,00 114 221,00 49 087,00 

Spolu 15 879 112,50 16 446 633,70 15 594 081,43 16 001 178,01 445 455,69 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 Podnikateľské prostredie územia MAS Šafrán (graf č.24) je ovplyvnené 

nezamestnanosťou a nízkou kúpyschopnosťou. Počet podnikateľských subjektov v území je 

rôzny. Najpočetnejšie zastúpenie v podnikateľskej sfére má sekundárny sektor s 50% 

a terciárny sektor so 45%. Sekundárny sektor je zastúpený hlavne spracovateľským 

priemyslom, stavebnou výrobou a textilnou výrobou. Terciárna sféra je zastúpená prevažne 

obchodnou činnosťou, finančným poradenstvom a drobnými službami. Primárny sektor je 

zastúpený prevažne poľnohospodárskou prvovýrobou (PD Kapušany, PD Tulčík, PD Agroplus 

– Ruská Nová Ves, Ovčia Farma Proč).  

Graf č. 24: Podnikateľské subjekty MAS Šafrán podľa sektorov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 
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V podnikateľskej sfére územia MAS Šafrán (graf č. 25) prevláda sekundárny a terciárny sektor, 

pričom najväčší počet zamestnancov tvoria  SZČO tzv. samozamestnávatelia a spoločnosti 

s ručením obmedzením. V zmysle legislatívy EÚ môžeme podnikateľské zázemie 

charakterizovať podľa veľkosti ako územie s prevládajúcim počtom mikropodnikov s počtom 

zamestnancov do 10.  

Graf č.25: Podnikateľské subjekty MAS Šafrán podľa právnej formy 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

Zastúpenie podnikateľských subjektov v jednotlivých obciach (graf č. 26) je rozdielne. 

Najväčšie zastúpenie podnikateľov je v obcí Ľubotice až 37%.  

 

Graf č. 26: Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa obcí  

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 
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 Medzi najväčších zamestnávateľov v území v roku 2014 patrili firmy a organizácie 

uvedené v tabuľke č. N 18. Tieto najväčšie podniky sa nachádzajú v obciach Ľubotice 

a Kapušany.  

 

Tabuľka č. N18: Prehľad najväčších zamestnávateľov územia MAS Šafrán v roku 2014 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov 

 

Povinné prílohy:  

Príloha č.6: Zoznam zdrojov analýzy a vstupných dokumentov 

 

3.2 SWOT analýza 

Spracovaniu SWOT analýzy predchádzali prípravy, ktoré spočívali v zbere informácií 

o území (z hľadiska prírodných, demografických, kultúrno – historických, ekonomických 

a inštitucionálnych zdrojov) a následné zostavenie vízií územia. Hlavnými zdrojmi informácií 

boli údaje, ktoré nám obce poskytli formou vypracovania dotazníka, ďalej jednotlivé 

strategické dokumenty obcí, údaje poskytnuté zo ŠÚ SR, ÚPSVaR a pod. Takto zozbierané 

informácie sa následne spracovali do databáz, ktoré slúžili na vytvorenie súhrnného materiálu. 

Pre spracovanie SWOT analýzy územia bola zvolená interaktívna metóda za účasti 

spolupráce širokej verejnosti. Táto forma bola realizovaná organizovaním verejných  stretnutí 

pre zostavenie SWOT analýzy, kde účastníci pod vedením externej supervízorky nadefinovali 

jednotlivé časti SWOT analýzy. Pri spracovaní SWOT analýzy sa použila metóda analýzy 

a syntézy, čo znamená, že  výsledkom analýzy nie je opis problémov jednotlivých obcí, ale 

nadefinovanie silných a slabých stránok, príležitosti  a ohrození v rámci celého územia.     

Právna forma Názov zamestnávateľa Obec 

Kategória podľa 

počtu 

zamestnancov 

112 Spoločnosť 

s ručením 

obmedzeným 

Artweger spol. s.r.o. Ľubotice 50 – 99 

Stomex, s.r.o. Ľubotice 100 – 149 

CMR Slovakia, s.r.o. Ľubotice 50 – 99 

IMPOL, s.r.o. Ľubotice 25 – 49 

MIRAD, s.r.o. Ľubotice 25 – 49 

Hinrichs, s.r.o. Ľubotice 200 – 249 

Prešovská nástrojáreň, 

s.r.o. 

Ľubotice 50 – 99 

121 Akciová 

spoločnosť 

PEhAES, a.s. Ľubotice 100 – 149 

205 Družstvo PD Kapušany  Kapušany 50 – 99 

PD Sekčov v Tulčíku Tulčík  

321 Rozpočtová 

organizácia 

ZŠ s MŠ Kapušany Kapušany 25 – 49 

ZŠ Ľubotice Ľubotice 25 – 49 

801 Obec Obec Kapušany Kapušany 25 – 49 
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SWOT analýza  vychádza z internej analýzy t.j. z vnútornej analýzy (silné a slabé stránky) 

a externej analýzy t.j. z vonkajšej analýzy (príležitosti a ohrozenia).  Na základe predchádzajúcej 

analýzy územia môžeme hodnotiť jednotlivé prioritné oblasti (tabuľka č.2): 

 Oblasť ekonomiky, podnikania a zamestnanosti 

 Oblasť vzdelávania, vzdelania a školstva 

 Oblasť zdravotníctva a sociálnej oblasti 

 Oblasť životného  prostredia 

 Oblasť cestovného ruchu 

 Oblasť technickej infraštruktúry 

 Oblasť poľnohospodárstva 

 Oblasť kultúry, spoločenského života a  športu 

 

Tabuľka č. 2: S  WOT analýza 

Oblasť ekonomiky, podnikania a zamestnanosti 

Silné stánky: 

1. dobrá úroveň dosiahnutého vzdelania 

obyvateľov územia MAS Šafrán (viď 

graf č.22) 

2. dobrá geografická poloha – blízkosť 

krajského mesta Prešov, ktorý ponúka 

pracovné príležitosti  

3. pokojné prírodné prostredie  

4. rôznorodosť územia z geografického 

a prírodného hľadiska,  

5. dostatok poľnohospodárskej pôdy (56%, 

čo predstavuje 101,34km2) 

6. finančná dostupnosť nevyužitých 

objektov a pôdy  

7. existencia dlhodobo aktívnych 

a úspešných subjektov  

8. dostupnosť prírodných zdrojov (kameň, 

drevo, piesok) 

Slabé stránky: 

1. v regióne je pretrvávajúca dlhodobá 

nezamestnanosť (18%, ŠÚ SR 2011) 

2. nedostatok pracovných príležitostí  

3. odliv mladých ľudí za prácou mimo 

územia 

4. odliv odborníkov za prácou mimo 

územia  

5. nízka motivácia zamestnať 

sa/podnikať 

6. dosiahnuté vzdelanie nekorešponduje 

s potrebami rozvoja územia  

7. slabý záujem obyvateľov o remeslá 

a praktické/technické zamestnania 

8. v regióne je množstvo 

nevysporiadaných resp. ťažko 

vysporiadateľných vlastníckych 

vzťahov týkajúcich sa pôdy 

a nevyužívaných objektov  
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9. dostatočný počet objektov občianskej 

infraštruktúry  (viď tabuľka č.N9 – 

N11) 

10. existujúce rodinné/generačné podnikanie  

 

 

9. potenciálni začínajúci podnikatelia 

nedisponujú potrebným vstupným 

kapitálom  

10. nezáujem obyvateľov územia o legálne 

podnikanie a legálnu prácu  

11. nezáujem o združovanie sa na 

spoločenskej i podnikateľskej úrovni  

12. na území chýbajú významné 

podnikateľské subjekty – ako 

významní zamestnávatelia  

13. zlý technický stav občianskej 

a technickej infraštruktúry   

14. nevyhovujúca kvalita dopravnej 

infraštruktúry,  

15. prírodné zdroje (kameň, drevo, piesok) 

sa z územia vyvážajú – 

nespracovávajú sa v území 

Príležitosti: 

1. získanie externých zdrojov na podporu 

podnikania 

2. využívanie podporných fondov na 

podporu malého a stredného podnikania 

3. získanie grantov a dotácií 

4. blízkosť krajského a okresného mesta 

Prešov 

5. príchod významného investora 

a zamestnávateľa 

6. rozvoj sociálneho podnikania 

Ohrozenia 

1. nízka atraktivita obcí pre podnikateľov 

2. nezískanie externých zdrojov pre obce 

zameraných na rozvoj podnikania 

3. nedobudovaná a nedostatočná kvalita 

technickej infraštruktúry v niektorých 

obciach 

4. nedostatok investičného kapitálu 

Oblasť vzdelávania, vzdelania a školstva 

Silné stránky: 

1. dostupnosť školskej infraštruktúry 

(materské školy, základné školy, 

Slabé stránky: 

1. nepostačujúca vybavenosť, kapacita 

a technický stav budov školskej 

infraštruktúry 
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školských kuchýň a jedální, školských 

klubov) 

2. vybavenosť školskej infraštruktúry 

športoviskami (prevažne externými) 

3. blízkosť územia 

k stredoškolskému/vysokoškolskému 

školstvu (Prešov) – vo vzťahu 

k dopravným spojeniam a nízkej potrebe 

využívať internáty 

4. potenciál územia týkajúci sa možností 

neformálneho vzdelávania skúsených 

„neformálnych lektorov“ – 

remeselníkov, podnikateľov, seniorov 

5. kvalifikovaný pedagogický personál 

z územia MAS Šafrán so vzťahom 

k tomuto územiu  

6. príroda územia – vidieckosť územia – 

podnikateľská činnosť na území ako 

„živé učebne pre školy“ 

7. citeľný, zvyšujúci sa záujem o rodinné 

drobnochovateľstvo a záhradkárčenie 

8. existencia výskumno - vzdelávacieho 

centra zaoberajúceho sa využitím 

obnoviteľných zdrojov a biomasy  

 

2. nedostatok krytých športovísk  

3. odliv žiakov z obcí a regiónu a s tým 

súvisiaca možnosť udržania 

pracovných miest i samotných škôl 

v obciach 

4. v  školách chýba praktické vyučovanie 

(týkajúce sa poľnohospodárskych 

a remeselných zručností) a regionálna 

výchova 

5. v školách chýba systém, ktorý by od 

najnižších vekových kategórii 

vzbudzoval záujem 

o poľnohospodárske a remeselné 

zručnosti 

6. chýbajúca otvorená komunikácia 

medzi rodičmi a školou s cieľom 

identifikovať potreby a očakávania 

rodiny vo vzťahu k výchove 

a vzdelávaniu  

7. chýbajúca otvorená komunikácia 

medzi zriaďovateľmi a školami 

s cieľom definovať očakávania  

8. chýbajúca motivácia žiakov zo strany 

rodiny rozvíjať poľnohospodárske 

a remeselné zručnosti u detí  

9. chýbajúca prepojenosť škôl 

a vzdelávania s podnikateľským 

a tretím sektorom ako motivátorom pre  

orientáciu a výber ďalšieho 

vzdelávania a zamestnania 

Príležitosti: Ohrozenia: 
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1. vzájomná spolupráca medzi obcami 

MAS Šafrán v oblasti vzdelávania a 

školstva 

2. vzájomná spolupráca medzi školami 

MAS Šafrán 

3. prílev nového obyvateľstva z okresných 

miest i krajského mesta 

4. využívanie nenávratných finančných 

zdrojov z EÚ, dotácií ŠR a rôznych 

grantov pre rozvoj regiónu 

5. participácia neverejného sektora na 

vzdelávaní (MVO, podnikatelia) 

1. legislatíva v oblasti vzdelávania, ktorá 

by nevytvárala priestor pre regionálnu 

výchovu a praktické činnosti 

 

Oblasť zdravotníctva a sociálnej oblasti 

Silné stránky: 

1. dostupnosť sociálnych a zdravotných 

služieb na území PSK  

2. vybudovaný denný stacionár v obci 

Kapušany 

3. existujúce partnerstvá obcí s MVO 

pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb  

4. pretrvávajúci záujem rodiny o chorých 

príbuzných a seniorov 

 

Slabé stránky: 

1. v  území chýba prepravná služba 

(terénna – donáška liekov  - 

opatrovateľská) 

2. nepostačujúce kapacity celoročne 

poskytovaných sociálnych služieb 

(zariadenie pre seniorov, domov 

sociálnych služieb) 

3. slabá ponuka opatrovateľskej služby 

zo strany samosprávy 

4. zvyšujúci sa nezáujem o seniorov 

a chorých príbuzných 

Príležitosti: 

1. blízkosť krajského a okresného mesta 

Prešov 

2. spolupráca s neverejným sektorom  ako 

poskytovateľom sociálnych služieb 

Ohrozenia: 

1. nedostatok investičného kapitálu na 

vybudovanie objektov pre sociálne 

služby 

2. nedostatok finančných prostriedkov na 

prevádzkové náklady zariadení 

sociálnych služieb 
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3. legislatívy v oblasti sociálnych služieb, 

ktorá by neumožňovala rozvíjať 

komunitné sociálne služby 

Oblasť životného  prostredia 

Silné stránky: 

1. silný a pretrvávajúci záujem samosprávy 

o tvorbu a ochranu ŽP  

2. málo životné prostredie znečisťujúce 

faktory na území (prevádzky, priemysel, 

poľnohospodárstvo) 

3. existencia obecných ČOV, ktoré 

ponúkajú aj možnosť individuálneho 

zneškodnenia splaškových vôd za 

východných podmienok (5 ČOV na 

území MAS Šafrán) 

4. čisté prírodné prostredie územia MAS 

Šafrán 

5. dobrá osveta v oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia v školách – tzn. 

vyrastajú nám uvedomelí obyvatelia 

regiónu 

6. existencia chránených prírodných území 

(Natura 2000, chránené vtáčie územie, 

prírodné rezervácie, mokrade – viď 

Ochrana prírody na území MAS Šafrán) 

7. plochou väčšie územie nenarušených 

prírodných ekoplôch – ekosystémov  

8. znižujúci sa trend veľkoplošného výrubu 

a holorubu v lesoch na území obcí 

Šafránu  

9. trend samoobnovy lesa 

10. výskyt vzácnych endemitov (šafrán, 

poniklec) 

Slabé stránky: 

1. nedostatočné povedomie obyvateľov 

v oblasti tvorby a ochrany prírody – 

najmä v oblasti nakladania s tuhým 

komunálnym odpadom a splaškovými 

vodami  

2. nedbanlivosť obyvateľov  pri 

nakladaní s TKO a splaškovými 

vodami 

3. potenciálna hrozba ekologického 

znečistenia (Slovnaft, 

poľnohospodárstvo) 

4. nepostačujúce pokrytie kanalizačnou 

sieťou (6 obcí MAS Šafrán má 

vybudovanú kanalizáciu , 5 ČOV na 

území MAS Šafrán) 

5. nevyhovujúci stav kanalizačnej siete 

v niektorých obciach  

6. slabá napojenosť obyvateľov obcí 

s vybudovanou kanalizačnou sieťou 

7. znečisťovanie vôd splaškovými 

vodami z dôvodu nedbalosti, ale aj 

zlého technického riešenia existujúcich 

žúmp 

8. nepostačujúca iniciatíva samosprávy 

pri riešení prípadov nedbalého 

a nesprávneho nakladania s tuhými 

odpadmi a odpadovou vodou  
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11. všetky obce na území majú zabezpečený 

vývoz TKO a separovaného odpadu  

12. na území existujú drobné komunálne 

kompostoviská aj iniciatívy pri 

zneškodňovaní bio-odpadu (tvorba 

štiepky) 

13. všetky obce sú plynofikované (s 

výnimkou obce Zlatá Baňa) 

 

9. klesajúci záujem o domové čistiarne 

odpadových vôd 

10. znečistené vodné toky a podzemné 

vody (aj minerálne pramene a studne) 

11. na území chýbajú cyklochodníky pri 

cestných komunikáciách  

12. obmedzené využívanie (i možnosti 

využívania) cyklistickej dopravy  

13. slabý záujem obyvateľov územia 

o tvorbu a ochranu verejných 

priestranstiev  a na vlastných 

nevyužívaných pozemkoch  

14. nárast domácností, ktoré vykurujú 

domy tuhým palivom  

15. veľký počet čiernych skládok  

Príležitosti: 

1. využívanie nenávratných finančných 

zdrojov z EÚ, dotácií ŠR a rôznych 

grantov pre rozvoj regiónu 

2. výstavba kanalizácie a ČOV v obciach 

MAS Šafrán 

3. dokončenie výstavby vodovodov 

v niektorých obciach  MAS Šafrán 

4. efektívny systém separovaného zberu 

odpadov 

5. zdokonalenie spôsobu likvidácie, 

separácie a zhodnocovanie odpadov 

(výstavba kompostovisk, bioodpad) 

6. využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie 

7. revitalizácia riečnych systémov 

a opatrenia na ochranu proti povodniam 

Ohrozenia: 

1. opakujúce sa povodne 

2. nedostatok finančných prostriedkov na 

aktivity súvisiace s ochranou 

životného prostredia 

3. zmena legislatívy v rámci SR a EÚ, 

ktorá by znemožňovala obciam 

participovať na ochrane jednotlivých 

zložiek ŽP 

Oblasť cestovného ruchu 
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Silné stránky: 

1. územie má pomerne početné kultúrne 

a prírodné osobitosti (viď Zaujímavosti 

a zvláštnosti územia MAS Šafrán) 

2. existujúci prieskum a vytvorená 

databáza zdrojov cestovného ruchu 

územia 

3. existujúce ubytovanie zariadenia, ktoré 

vznikli v období posledných 5tich rokov 

(viď tabuľka č. N10) 

4. kvalitné stravovacie služby okolo 

hlavnej cestnej trasy (viď tabuľka č. 9) 

5. veľký potenciál (neobjavený 

a nevyužitý) územia pre rozvoj turistiky 

a cykloturistiky 

6. tradície a kvalita kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatí 

a ich početnosť (viď Zaujímavosti 

a zvláštnosti územia MAS Šafrán) 

7. potenciál na vytvorenie múzeí (leteckej 

techniky, poľnohospodárskych strojov, 

Kapušiansky hrad) 

8. potenciál pre rozvoj agroturisky 

(možnosti a existujúci SHR) 

Slabé stránky: 

1. neexistuje koncepcia prezentácie CR 

2. neexistuje sieť a ponuka produktov 

cestovného ruchu  

3. chýba ubytovanie na súkromí kvôli 

nezáujmu  obyvateľov – chýba im 

odvaha a informácie ako začať  

4. nevyťažené existujúce ubytovacie 

kapacity  

5. chýbajúce služby cestovného ruchu – 

poskytovanie informácií, čerpacia 

stanica 

6. nerovnomerné pokrytie územia 

ubytovacími a stravovacími službami 

7. nepostačujúca dĺžka cyklochodníkov  

8. nepochopenie a  slabá podpora 

obyvateľstva pre rozvoj 

poľnohospodárstva a agroturistiky  

 

Príležitosti: 

1. podpora rozvoja vidieckeho cestovného 

ruchu, marketing a propagácia 

2. vytvorenie spoločného propagačného 

materiálu 

Ohrozenia: 

1. nedobudovaná a nedostatočná kvalita 

technickej infraštruktúry v niektorých 

obciach pre rozvoj cestovného ruchu 

Oblasť technickej infraštruktúry 

Silné stránky: 

1. dobrá prepojenosť územia cestami I., II. 

a  III. triedy 

Slabé stránky: 
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2. dostatočná existujúca sieť miestnych 

cestných komunikácií 

3. existujúca vodovodná sieť (v 19tich 

obciach) 

4. vysoký počet rodinných studní  

5. elektrická sieť pokrývajúca takmer celé 

územie  

6. plynofikácia sieť pokrývajúca takmer 

celé územie (s výnimkou 1 obce) 

7. obce sú vybavené obecnými rozhlasmi, 

verejným osvetlením, dostupným 

internetom a mobilnými sieťami (viď 

tabuľka č. N12) 

8. existujúca možnosť rozširovania 

jednotlivých sietí 

9. dostatok verejných budov vo 

vyhovujúcom stave  

10. existujúci cyklochodník v dĺžke 5 km 

mimo cestných komunikácií 

11. existujúce protipovodňové opatrenia 

(Tulčík, Fulianka, Demjata, Lipníky, 

Okružná, Kapušany) 

12. dobré pokrytie územia športovými 

a oddychovými zónami (viď tabuľka č. 

N11) 

13. vytipované  miesto pre letné kúpalisko 

1. zlý technický stav miestnych 

komunikácii (aj ciest III. triedy 

v obciach) 

2. 3 obce sú bez vodovodnej siete (kvôli 

nedostatku vodných zdrojov, 

nevyváženosti) 

3. väčšina budov materských škôl je 

v nevyhovujúcom stave a ich kapacita 

nepostačuje 

4. nedobudovaná sieť cyklochodníkov 

mimo obcí  

5. chýbajúce cyklochodníky pozdĺž 

cestných komunikácií 

6. slabá údržba miestnych komunikácií 

(najmä počas zimných mesiacov) 

7. nevyhovujúci stav dažďovej 

kanalizácie  

8. nedostatok protipovodňových opatrení 

9. zlý technický stav väčšiny obecných 

mostov  

10. nepostačujúca kapacita krytých 

športovísk (6 krytých športovísk na 

území MAS Šafrán) 

Príležitosti: 

1. využívanie nenávratných finančných 

zdrojov z EÚ, dotácií ŠR a rôznych 

grantov pre rozvoj regiónu 

2. vybudovanie rýchlostnej cesty R4 

Ohrozenia: 

1. nedobudovaná a nedostatočná kvalita 

technickej infraštruktúry v niektorých 

obciach 

2. neuskutočňovanie plánovaných 

rozvojových projektov 

3. zmena legislatívy v rámci SR 
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Oblasť poľnohospodárstva 

Silné stránky: 

1. dostatok voľnej pracovnej sily v oblasti 

poľnohospodárstva 

2. potenciál staršej generácie obyvateľov 

územia so skúsenosťami s prácou 

v poľnohospodárstve a so vzťahom 

k pôde 

3. dostatok poľnohospodárskej pôdy 

(ornej, TTP, lúk a pasienkov) (viď graf 

č.7) 

4. narastajúci záujem jednotlivcov 

o pestovanie a chov hospodárskych 

zvierat 

5. existencia SHR a SZČO v oblasti 

poľnohospodárskej produkcie  

6. záujem o budovanie malých rodinných 

fariem  

7. dostatok lesov a lesných porastov (viď 

graf č.8) 

8. vyváženosť poľnohospodárskej 

a nepoľnohospodárskej krajiny 

9. blízkosť krajského mesta Prešov pre 

odbyt poľnohospodárskych produktov 

a výrobkov 

10. historický potenciál pre tradičné 

spracovanie poľnohospodárske produkty  

11. existujúca pálenica a muštáreň  

12. fungujúce poľnohospodárskej družstvá 

13. existujúce sady a rybníky 

14. citeľný, zvyšujúci sa záujem o rodinné 

drobnochovateľstvo a záhradkárčenie  

Slabé stránky: 

1. nedostatočne využitý kapitál 

poľnohospodárskej pôdy, ktorá je 

zatrávňovaná, zalesňovaná 

a mulčovaná  

2. slabý záujem o drobné pestovanie 

a chov  

3. chýba technológia pre spracovanie 

poľnohospodárskych produktov (tie sa 

vyvážajú – ovocie, zelenina, drevo, 

mäso, mlieko) 

4.  poľnohospodárska pôda je rozdrobená  

vlastníckymi vzťahmi  

 

Príležitosti: Ohrozenia: 
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1. možnosť diverzifikácie 

poľnohospodárkach činnosti 

2. efektívne využívanie prírodných zdrojov 

3. využívanie nenávratných finančných 

zdrojov z EÚ, dotácií ŠR a rôznych 

grantov pre rozvoj regiónu 

1. častý výskyt prírodných kalamít 

2. prebiehajúca zmena klimatických 

podmienok 

 

 

Oblasť kultúry, spoločenského života a športu 

Silné stránky:  

1. dobré zázemie / vybavenosť pre kultúru, 

šport a spoločenský život  

2. blízkosť krajského a okresného mesta 

Prešov  

3. existencia aktívnych kultúrnych telies 

(duchovné, folklórne, tanečné, moderné) 

(viď tabuľka č. N13) 

4. existencia aktívnych turistických 

oddielov a športových klubov (viď 

tabuľka č. N13) 

5. existencia aktívnych klubov dôchodcov 

(viď tabuľka č. N13) 

6. existencia dvoch ochotníckych divadiel  

(viď tabuľka č. N13) 

7. tradičné kultúrne podujatia s dobrou 

povesťou v regióne (viď Zaujímavosti 

a zvláštnosti územia MAS Šafrán)  

8. športové podujatia s dlhoročnou 

tradíciou (viď tabuľka č. N14) 

9. plesová tradícia a inovácia 

v spoločenských podujatiach 

10. vybudovaný parkový amfiteáter  

a vybudovanou infraštruktúrou v obci 

Kapušany 

11. vysoký počet multifunkčných ihrísk (16) 

Slabé stránky: 

1. nezáujem obyvateľov územia 

o združovanie sa a spoločenský život 

v obciach  

2. pasívny prístup k rozvoju kultúrneho 

a spoločenského života 

3. chýbajúce osobnosti/aktéri - motivátori 

na poli rozvoja kultúry 

a spoločenského života  

4. slabý záujem o podporu a rozvoj 

tradícií 

5. klesajúci počet čitateľov obecných 

knižníc 
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12. kultúrne pamiatky a objekty na území  

MAS (viď Zaujímavosti a zvláštnosti 

územia MAS Šafrán) 

13. osobnosti výtvarného, hereckého 

a remeselného umenia (viď tabuľka č. 

N15) 

14. existencia obecných a školských knižníc 

(viď tabuľka č. N8) 

15. školy a školské zariadenia na území obcí 

vyvíjajú kultúrnu činnosť 

Príležitosti: 

1. vytvorenie podmienok pre vznik nových 

občianskych združení 

2. vytváranie podmienok pre 

organizovanie rôznych aktivít v oblasti 

spoločenského života 

3. využívanie nenávratných finančných 

zdrojov z EÚ, dotácií ŠR a rôznych 

grantov pre rozvoj regiónu 

Ohrozenia: 

1. nezáujem občanov spájať sa do 

združení a organizácií pre zlepšenie 

podmienok života v obci 

2. zmena životného štýlu obyvateľov 

 

 

Ďalšou metódou bol interaktívny výber a hodnotenie indikátorov kvality života (tabuľka 

č. N19), na ktorú bol použitý dotazník kvality života. Pri hodnotení indikátorov kvality územia 

bola kvalita života v území MAS Šafrán ohodnotená 2,9 bodmi z 5, pričom hodnotenie väčšiny 

ukazovateľov bolo na úrovni 3. Bodom 2 boli ohodnotené ukazovatele práca a zdravotníctvo.  

Tabuľka č. N19: Indikátory kvality života   (Hodnotenie: 1- najhoršie, 5 – najlepšie) 

Ukazovatele 

Hodnotenie 
Priemerná 

hodnota 1 2 3 4 5 

Práca   X       2 

Podmienky bývania   

Infraštruktúra občianskej 

vybavenosti 
    X     

3 

Životné prostredie     X     

Domový fond     X     

Vybavenosť domácnosti     X     

Stav technickej 

infraštruktúry 
    X     
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Verejné a sociálne služby   

Dopravné prepojenie     X     

3 

Vybavenosť internetom     X     

Stav školstva     X     

Zdravotníctvo   X       

Prístup k informáciám     X     

Sociálna starostlivosť     X     

Obchod      X     

Inštitúcie     X     

Bezpečnosť     X     

Voľný čas   

Kultúra     X     

3 
Šport     X     

Tradície     X     

Spoločenský život     X     

Celkom 0 2 17 0 0 2,9 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dotazníkov kvality života 

 

3.3 Identifikácia potrieb 

Druhým stupňom analýzy územia po SWOT analýze je jasne  nadefinovanie potrieb 

a možnosti daného územia. Na základe vykonanej analýzy územia MAS Šafrán  a výsledkov 

SWOT analýzy boli pracovnou skupinou  nadefinované kľúčové potreby územia MAS Šafrán, 

ktoré je potrebné riešiť prioritne: 

Potreby  územia MAS Šafrán 

1.  Tvorba pracovných príležitosti a znižovanie dlhodobej nezamestnanosti na území MAS 

Šafrán 

Zo SWOT analýzy v oblasti ekonomiky, podnikania a zamestnanosti vyplynulo, že na 

území MAS Šafrán je nedostatok pracovných príležitosti čoho výsledkom  je pretrvávajúca 

dlhodobá nezamestnanosť. Na území chýbajú významné podnikateľské subjekty 

(zamestnávatelia).  Obyvatelia územia majú nedostatočnú motiváciu podnikať resp. zamestnať 

sa. Na základe výsledkov tejto analýzy je potrebné na území MAS Šafrán podporiť tvorbu 

pracovných príležitosti a tým následne znížiť dlhodobú nezamestnanosť. MAS Šafrán chce 

v rámci svojej stratégie ponúknuť potenciálnym žiadateľom a záujemcom: informačné 

a vzdelávacie aktivity a workshopy, zabezpečiť možnosť odborného vzdelávania 

a rekvalifikácie v podporovaných oblastiach prostredníctvom podpory demonštračných 

a informačných aktivít. V rámci Stratégie CLLD chceme reálne podporiť možnosti samo- 

zamestnania v oblastiach  poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych činnosti z fondov 

EPFRV a EFRR. Cez Program rozvoja vidieka (EPFRV) chceme podporiť mladých 
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poľnohospodárov a malé poľnohospodárske podniky, vzhľadom na vhodný prírodný a ľudský 

potenciál.  

 

 2. Zvyšovanie kvality a úrovne miestnej technickej a sociálnej infraštruktúry na území 

MAS Šafrán 

 Počas predchádzajúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013 MAS Šafrán podporila 

50 projektov, ktoré boli zamerané na výstavbu a rekonštrukciu  miestnej technickej a sociálnej 

infraštruktúry, avšak v niektorých obciach nie je vybudovaná základná technická infraštruktúra 

a občianska vybavenosť. V rámci Stratégie CLLD chceme kontinuálne pokračovať 

v dobudovaní a skvalitnení miestnej technickej infraštruktúry na území MAS.  

 

3. Zvýšiť využívanie poľnohospodárskej pôdy na území MAS Šafrán 

 Na území MAS Šafrán pôsobia veľké  poľnohospodárske subjekty  

(PD Kapušany, PD Tulčík, PD Agroplus – Ruská Nová Ves, Ovčia farma Proč a pod.) a tiež 

malé poľnohospodárske subjekty (samostatne hospodáriaci roľníci, malé poľnohospodárske 

podniky), ktoré obhospodarujú vlastnú alebo prenajatú pôdu. Z analýzy územia vyplynulo, že 

na území narastá záujem mladých ľudí podnikať v oblasti poľnohospodárstva, pre ktorých je 

zásadným problémom získania poľnohospodárskej pôdy. MAS Šafrán chce v rámci svojej 

činnosti poskytovať poradenstvo a sprostredkovanie služieb pre začínajúcich 

poľnohospodárov. V rámci opatrení stratégie CLLD plánujeme podporiť mladých 

poľnohospodárov a vznik malých poľnohospodárskych podnikov, ktorí na svoje podnikanie  

budú využívať aj nevyužívanú poľnohospodársku pôdu, a tým aktívne prispejú k žiaducej 

krajinotvorbe.  

 

4. Zvyšovanie záujmu obyvateľov MAS Šafrán k tvorbe a ochrane životného prostredia 

 Dodržiavanie princípov ochrany životného prostredia je pre MAS Šafrán dôležité 

a preto tvorba a ochrana životného prostredia sa stala prierezovou aktivitou, ktorá sa dotýka 

všetkých plánovaných aktivít a projektov v rámci stratégie CLLD. MAS Šafrán bude vyvíjať 

aktivity zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v oblasti ochrany 

životného prostredia, formou animačných a demonštračných aktivít. 

  

5. Vytváranie ponuky sociálnych služieb na území MAS Šafrán 

 Mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj disponuje dostatočnou ponukou 

a dostupnosťou  sociálnych a zdravotných služieb. MAS Šafrán sa v rámci stratégie CLLD 
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plánuje  zamerať na vytváranie a rozširovanie ponuky komunitných sociálnych služieb 

reflektujúc na špecifické potreby územia (komunitné služby, nízko - prahové centrum, denný 

stacionár a pod.).  Dôležitým faktorom je spolupráca samosprávy s neziskovým sektorom pri 

poskytovaní flexibilných sociálnych služieb.    

 

6. Zvyšovanie záujmu obyvateľov o aktívny spoločenský, kultúrny a športový život 

v obciach na území MAS Šafrán 

 MAS Šafrán sa v priebehu piatich rokov svojej činnosti stala rozpoznateľnou značkou, 

spoľahlivým partnerom a organizátorom podujatí v spoločenskej, športovej a kultúrnej oblasti. 

Zvýšila tak záujem obyvateľov aktivizovať sa a v tejto činnosti plánuje kontinuálne pokračovať 

aj v budúcnosti v rámci animácie územia vykonávaní projektov spolupráce na národnej 

a nadnárodnej úrovni.  

  

7. Potreba praktického vyučovania a regionálnej výchovy 

Zo SWOT analýzy vyplynulo, že v školských osnovách absentuje praktické vyučovanie 

a regionálna výchova, čo je vzhľadom na vidieckosť daného územia alarmujúce. MAS Šafrán 

má ambíciu preniknúť do neformálneho vzdelávania a ponúknuť možnosti atraktívnych foriem 

vzdelávania pre širšie skupiny obyvateľstva (deti, mládež, dospelí, seniori a znevýhodnení 

občania) v rôznych oblastiach vidieckeho života.  

 

8. Zmapovať a spropagovať potenciál rozvoja cestovného ruchu na území MAS Šafrán 

 Z analýzy územia vyplýva, že územie disponuje dostatočným kultúrnym, historickým 

a prírodným  potenciálom, avšak tento potenciál nie je dostatočne využitý z dôvodu nízkej 

kvality sprievodných služieb a nedostatočnej propagácie územia. MAS Šafrán má aj v novom 

programovacom období ambíciu vytvárať podmienky na poskytovanie a zlepšovanie služieb 

v oblasti cestovného ruchu, a taktiež je jej cieľom sieťovať aktérov z územia v danom odvetví.  

V dlhodobom horizonte plánuje MAS Šafrán vytvoriť spoločný produkt cestovného ruchu, 

ktorého cieľom by bolo udržať potenciálnych  návštevníkov v území čo najdlhšie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Strategický rámec  

Prvá Integrovaná stratégia rozvoja územia „Chránime spolu poklady Šafránu” (ďalej 

ISRÚ), na ktorú nadväzuje aj súčasná stratégia CLLD „Rozvoj Šafránu – naša priorita”, bola 

spracovaná v roku 2009. Spracovanie stratégie nadviazalo na aktivizáciu občanov, zvyšovanie 

zručnosti miestnych lídrov a záujmových skupín a spracovania auditu zdrojov.    V roku 2010 
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bola ISRÚ podporená a Partnerstvo Šafrán získalo štatút MAS, čím sa naštartovala jej činnosť 

a začala tak implementácia ISRÚ.  

Stratégia CLLD sa spracúvala interaktívnym participatívnym  spôsobom, preto výstupy 

celého procesu programovania sú výsledkom práce občanov a zástupcov jednotlivých sektorov, 

ktorí sa stretávali na pravidelných pracovných stretnutiach. Stretnutia boli facilitované 

externým supervízorom a manažmentom MAS, ktorí pri spracovaní stratégie a práci v území 

využili skúsenosti získané z predchádzajúcich rokov (počas implementácie ISRÚ), doplnené o 

ďalšie zručnosti z tréningov, vzdelávacích aktivít a študijných ciest.  V rámci tvorby stratégie 

sa konalo spolu 18 pracovných  stretnutí, týkajúcich sa plánovaných tém: 

Tabuľka č. N20: Proces tvorby stratégie CLLD 

Dátum Miesto konania Závery 

09.04.2014 Šarišská Trstená 
Príprava podkladov k tvorbe strategického dokumentu 

(tvorba dotazníka) 

24.04.2014 Kapušany Zostavenie  vízií  

30.04.2014 Kapušany  Zostavenie vízií  

07.05.2014 Kapušany Zostavenie vízií  

15.05.2014 Kapušany  Zostavenie SWOT analýzy 

22.05.2014 Kapušany Zostavenie SWOT analýzy   

29.05.2014 Kapušany Zostavenie SWOT analýzy   

04.06.2014 Kapušany Zostavenie problémovej analýzy 

02.07.2014 Šarišská Trstená Zostavenie stromu príčin 

18.07.2014 Šarišská Trstená Zostavenie stromu príčin 

13.08.2014 Šarišská Trstená Zostavenie stromu príčin 

27.08.2014 Šarišská Trstená Zostavenie stromu príčin 

04.02.2015 Šarišská Trstená Stanovenie cieľov, opatrení a aktivít 

18.02.2015 Šarišská Trstená Stanovenie cieľov, opatrení a aktivít 

04.03.2015 Šarišská Trstená Stanovenie cieľov, opatrení a aktivít 

18.03.2015 Šarišská Trstená Stanovenie cieľov, opatrení a aktivít 

12.10.2015 Šarišská Trstená 
Nastavenie opatrení PRV a aktivít IROP, nastavenie 

strategického a implementačného rámca  

19.10.2015 Šarišská Trstená Nastavenie finančného rámca 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Okrem týchto špecifických stretnutí, ktoré boli zamerané na samotnú tvorbu stratégie 

CLLD sa konali aj ďalšie pracovné stretnutia za účastí verejnosti, aktérov záujmových združení, 

podnikateľov, zástupcov samospráv a poslancov OcZ jednotlivých obcí, ktoré boli zamerané 

na informovanie, brainstorming, podávanie návrhov a pripomienkovanie (viď tabuľka č. N1). 

Integrovaným a zároveň inovatívnym znakom celého procesu tvorby stratégie CLLD 

a zapájania miestnych aktérov boli spoločné pracovné stretnutia poslancov obecných 

zastupiteľstiev a verejnosti vždy troch susediacich obcí (celkovo 14 stretnutí v rokoch 2014 

a 2015). Cieľom týchto stretnutí bolo spájať - integrovať  poslancov a občanov navzájom 
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z troch rôznych obcí a ponúknuť im priestor na transfer informácií, príkladov dobrej praxe a  

výmenu skúsenosti v oblasti rozvoja územia MAS Šafrán. Na týchto stretnutiach dochádzalo 

k otvorenému dialógu medzi účastníkmi, pre ktorých samotných   táto forma práce znamenala 

osobný rozvoj a zvýšila záujem o činnosť samotnej MAS Šafrán.  

 

4.1 Definovanie vízie a strategického cieľa 

Výsledkom práce pracovnej skupiny bolo nadefinovanie vízie v jednotlivých oblastiach do 

roku 2030. Vízia je komplexným  vyjadrením predstavy a zámeru, kam sa chce MAS Šafrán 

posunúť v dlhodobom horizonte 10 – 15 rokov. 

Vízia Stratégie CLLD „Rozvoj Šafránu – naša priorita” do roku 2030: 

Oblasť ekonomiky, podnikania, zamestnanosti a poľnohospodárstva - Územie MAS Šafrán 

má v roku 2030 vytvorený fungujúci lokálny trh a podmienky pre začínajúcich podnikateľov 

v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby i ostatných odvetví podnikania spojených so životom 

na vidieku. Podnikateľský sektor participuje na tvorbách partnerstiev a spolupráce, vytvára 

krátke výrobno-spotrebiteľské reťazce, ich činnosť vychádza z regionálnych potrieb a zdrojov.  

Vidiecky cestovný ruch je symbiózou aktivít obcí, poskytovateľov služieb i občianskych aktivít, 

ktoré sú založené na kultúrno-prírodných osobitostiach územia. Na území MAS Šafrán sú 

informačné turistické body a zaujímavé turistické miesta sú doplnené malými turistickými 

a informačnými prvkami, ktoré zvyšujú ich atraktivitu. 

Oblasť vzdelávania, vzdelania a školstva  - Na území MAS Šafrán v roku 2030 majú obyvatelia 

obce možnosť získať kvalitné primárne i základné vzdelanie a zapojiť sa do rôznych foriem 

celoživotného vzdelávania v dobre vybavených priestoroch. Obsahové kurikulum prepája 

moderné spôsoby vyučovania s témami regionálneho charakteru týkajúce sa vidieckeho 

priestoru, ochrany a tvorby životného prostredia, lokálneho samozásobiteľstva. Iniciatívy 

v oblasti prenosu informácií a vzdelávania prichádzajú od jednotlivých aktérov rozvoja územia.  

Sociálna oblasť a zdravotníctvo - Na území MAS Šafrán sú v roku 2030  dostupné ambulantné 

a komunitné sociálne a zdravotné služby a minimálne jeden subjekt zabezpečujúcich sociálne 

služby s celoročným pobytom.  

Oblasť životného prostredia  - Na území MAS Šafrán v roku 2030 žijú obyvatelia, ktorí majú 

vzťah k tvorbe a ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia, a preto na území je dostatok 

zelene, znižujúci sa objem odpadu, ktorý by územie nevedelo samo ďalej spracovať. 

Krajinotvorba je založená na ekologickom obhospodarovaní pôdy a lesov, znečistenie ovzdušia 

je znižované využívaním obnoviteľných zdrojov energie a populárnym využívaným nemotorovej 



75 
 

dopravy. Pre územie MAS Šafrán má voda svoju hodnotu a tak sa stará o jej kvalitu i dostatok, 

fungujúci lokálny vodný režim.  

Oblasť technickej a občianskej infraštruktúry - V roku 2030 má územie MAS Šafrán 

dobudovanú technickú i občiansku infraštruktúru vrátane bytových kapacít a podmienok  pre 

podnikanie. Obyvatelia územia majú dostupné  kvalitné verejné služby (vzdelávacie, sociálne, 

zdravotné, informačné), ich život na vidieku je bezpečný a dostupný po kvalitných 

komunikáciách, všetky vekové kategórie majú podmienky na rozvoj spoločenského života 

v oblasti kultúry a športu.  Územie MAS Šafrán sa rozvíja v súlade so svojimi historickými, 

kultúrnymi a prírodnými charakteristikami. Jeho život je založený na dobrých komunitných 

vzťahoch a rešpektuje potreby ochrany a zachovávanie prírodného i kultúrneho bohatstva vo 

všetkých oblastiach.  

 

Konkretizáciou nadefinovanej vízie je stanovenie strategického cieľa na obdobie 7 – 10 

rokov.  

Strategický cieľ Stratégie CLLD „Rozvoj Šafránu – naša priorita” do roku 2023: 

 „Zvýšenie ekonomickej sebestačnosti vidieckeho územia MAS Šafrán so zreteľom na 

ochranu a tvorbu jeho životného prostredia a zachovávanie jeho kultúrno – historického 

charakteru”.  

Nadefinovaný cieľ stratégie CLLD prispieva k cieľom stratégie EÚ, konkrétne ochrana 

životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov, podpora zamestnanosti 

a mobility pracovnej sily, investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. 

Strategický cieľ Stratégie CLLD  napĺňa  strategický cieľ PRV SR 2014 – 2020. Stratégia 

posilňuje konkurencieschopnosť pôdohospodárskeho sektora, formou podpory začínajúcich 

mladých farmárov a malých farmárov. Stratégiou MAS Šafrán môžeme dosiahnuť vyvážený 

územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania 

pracovných miest, zlepšenia infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a dostupnosti základných 

služieb. Strategickým cieľom IROP 2014 – 2020 je  podporiť zvýšenie kvality života 

a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený územný 

rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónu, miest a obcí a stratégiou CLLD sa 

dosiahne rozvíjaním objektívnych podmienok udržania, resp. postupného zvyšovania kvality 

života, územným rozvojom, ako je podpora rastu a tvorby pracovných miest, rozvoj 

podnikania, rozvoj základnej infraštruktúry v obciach.  
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4.2  Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

V nadväznosti na definovanú víziu a strategický cieľ sme nadefinovali priority 

a špecifické ciele. Na základe SWOT analýzy sme ku každému špecifickému cieľu priradili 

konkrétne potreby, ktoré budú daným cieľom napĺňané. 

 

Strategické priority Stratégie CLLD „Rozvoj Šafránu – naša priorita”: 

1. Priorita A: Rozvoj zamestnanosti a podnikania 

2. Priorita B: Rozvoj vidieckeho územia 

3. Priorita C: Chod miestnej akčnej skupiny a animácia územia 

 

Špecifické ciele Stratégie CLLD „Rozvoj Šafránu – naša priorita”: 

Špecifický cieľ A1:  Podporiť investične podnikateľskú činnosť a tvorbu pracovných miest 

začínajúcich mladých a malých poľnohospodárov vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť 

v živočíšnej alebo rastlinnej prvovýrobe na území MAS Šafrán do konca roka 2023. 

Špecifický cieľ A3: Podpora vidieckej ekonomiky a tvorby pracovných  miest 

v nepoľnohospodárskych odvetviach na území MAS Šafrán  do konca roku 2023. 

Špecifický cieľ B1: Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na území MAS Šafrán v súlade 

s historicko-kultúrnymi charakteristikami územia. 

Špecifický cieľ B2: Vybudovať prvky infraštruktúry malých rozmerov v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu. 

Špecifický cieľ B3: Podporiť miestny rozvoj územia MAS Šafrán výmenou skúseností v rámci 

budovania partnerstiev do konca roka 2023. 

Špecifický cieľ C1:  Zabezpečenie efektívneho riadenia implementácie stratégie CLLD „Rozvoj 

Šafránu – naša priorita“ a animácie územia MAS Šafrán počas obdobia 2016 – 2023. 

Logický rámec stratégie CLLD znázorňuje prepojenie vízie, strategického cieľa, priorít, 

špecifických cieľov a opatrení: 

Vízia:   vyjadruje želanú predstavu občanov o území MAS Šafrán  

 

Strategický cieľ:  vyjadruje želanú zmenu v území, ktorú chce MAS Šafrán dosiahnuť 

 

Strategické priority:  sú oblasti rozvoja, na ktoré sa chce MAS Šafrán prednostne zamerať 

 

Špecifické ciele:  vyjadrujú želané zmeny, ktoré chce MAS Šafrán dosiahnuť v rámci 

každej priority a vedú k dosiahnutiu strategického cieľa 
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Opatrenia:  určujú konkrétne skupiny aktivít, ktorých realizáciou bude MAS Šafrán 

dosahovať stanovené ciele a obsahujú prehľad podporovaných aktivít, 

finančných nástrojov a príjemcov, ktorí budú tieto aktivity realizovať 

 

 

Ciele, priority a opatrenia stratégie CLLD MAS Šafrán „Rozvoj Šafránu – naša priorita” 

sú navzájom prepojené a tvoria spolu jeden logický rámec, ktorý pokrýva všetky oblasti života 

v území MAS Šafrán a do procesu rozvoja územia zapája aktérov z verejného, súkromného, 

občianskeho a tretieho sektora. Integrovaným prístupom k rozvoju územia prispejeme k tomu, 

aby naša snaha, čas, súkromne a verejné zdroje smerovali do oblasti, ktorých realizácia prispeje 

k dosiahnutiu strategického cieľa.  

Strategický cieľ: 

„Zvýšenie ekonomickej sebestačnosti vidieckeho územia MAS Šafrán so zreteľom na 

ochranu a tvorbu jeho životného prostredia a zachovávanie  jeho kultúrno – 

historického charakteru”. 

 Priorita A:    Rozvoj zamestnanosti a podnikania 

Špecifický cieľ A1: Podporiť investične podnikateľskú činnosť a tvorbu pracovných 

miest začínajúcich mladých a malých poľnohospodárov 
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vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť v živočíšnej alebo 

rastlinnej prvovýrobe na území MAS Šafrán do konca roka 2023. 

Opatrenie PRV A 1.1:  Podpora na začatie podnikanie pre mladých poľnohospodárov 

Opatrenie PRV A 1.2: Podpora na začatie podnikania pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov 

Špecifický cieľ A3:  Podpora vidieckej ekonomiky a tvorby pracovných  miest 

v nepoľnohospodárskych odvetviach na území MAS Šafrán  do 

konca roku 2023. 

Aktivita IROP A 3.1: Zakladanie nových mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev 

Aktivita IROP A 3.2: Podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a 

družstiev 

Priorita B:    Rozvoj vidieckeho územia 

Špecifický cieľ B1:  Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na území MAS Šafrán 

v súlade s historicko-kultúrnymi charakteristikami územia. 

Opatrenie PRV B 1.1: Podpora investícií do všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z OZE 

Opatrenie PRV B 1.2: Podpora investícií do miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo 

Aktivita IROP B 1.6:  Budovanie verejných vodovodov 

Špecifický cieľ B2:  Vybudovať prvky infraštruktúry malých rozmerov v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu. 

Opatrenie PRV B 2.2: Podpora investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry 

malých rozmerov 

Špecifický cieľ B3:  Podporiť miestny rozvoj územia MAS Šafrán výmenou 

skúseností v rámci budovania partnerstiev do konca roka 2023. 

Opatrenie PRV B 3.1:  Projekty spolupráce MAS Šafrán 

Priorita C:    Chod miestnej akčnej skupiny a animácia územia 

Špecifický cieľ C1:  Zabezpečenie efektívneho riadenia implementácie stratégie 

CLLD „Rozvoj Šafránu – naša priorita“ a animácie územia MAS 

Šafrán počas obdobia 2016 – 2023. 

Opatrenie PRV C 1.1: Animačné a propagačné aktivity 

Aktivita IROP C 1.2:  Zabezpečenie chodu MAS a implementácia stratégie CLLD 
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4.3 Súhrnná tabuľka strategického rámca 

 

Tabuľka č. 3: Súhrnný prehľad strategického rámca  

Vízia 

 Oblasť ekonomiky, podnikania, zamestnanosti a poľnohospodárstva 

Územie MAS Šafrán má v roku 2030 vytvorený fungujúci lokálny trh a podmienky 

pre začínajúcich podnikateľov v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby i ostatných odvetví 

podnikania spojených so životom na vidieku. Podnikateľský sektor participuje na tvorbách 

partnerstiev a spolupráce, vytvára krátke výrobno-spotrebiteľské reťazce, ich činnosť 

vychádza z regionálnych potrieb a zdrojov.  

Vidiecky cestovný ruch je symbiózou aktivít obcí, poskytovateľov služieb i 

občianskych aktivít, ktoré sú založené na kultúrno-prírodných osobitostiach územia. Na 

území MAS Šafrán sú informačné turistické body a zaujímavé turistické miesta sú doplnené 

malými turistickými a informačnými prvkami, ktoré zvyšujú ich atraktivitu. 

Oblasť vzdelávania, vzdelania a školstva  

Na území MAS Šafrán v roku 2030 majú obyvatelia obce možnosť získať kvalitné 

primárne i základné vzdelanie a zapojiť sa do rôznych foriem celoživotného vzdelávania 

v dobre vybavených priestoroch. Obsahové kurikulum prepája moderné spôsoby vyučovania 

s témami regionálneho charakteru týkajúce sa vidieckeho priestoru, ochrany a tvorby 

životného prostredia, lokálneho samozásobiteľstva. Iniciatívy v oblasti prenosu informácií 

a vzdelávania prichádzajú od jednotlivých aktérov rozvoja územia.  

Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

Na území MAS Šafrán sú v roku 2030  dostupné ambulantné a komunitné sociálne 

a zdravotné služby a minimálne jeden subjekt zabezpečujúcich sociálne služby s celoročným 

pobytom.  

Oblasť životného prostredia  

Na území MAS Šafrán v roku 2030 žijú obyvatelia, ktorí majú vzťah k tvorbe 

a ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia, a preto na území je dostatok zelene, 

znižujúci sa objem odpadu, ktorý by územie nevedelo samo ďalej spracovať. Krajinotvorba 

je založená na ekologickom obhospodarovaní pôdy a lesov, znečistenie ovzdušia je 

znižované využívaním obnoviteľných zdrojov energie a populárnym využívaným 

nemotorovej dopravy. Pre územie MAS Šafrán má voda svoju hodnotu a tak sa stará o jej 

kvalitu i dostatok, fungujúci lokálny vodný režim.  

Oblasť technickej a občianskej infraštruktúry 
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V roku 2030 má územie MAS Šafrán dobudovanú technickú i občiansku 

infraštruktúru vrátane bytových kapacít a podmienok  pre podnikanie. Obyvatelia územia 

majú dostupné  kvalitné verejné služby (vzdelávacie, sociálne, zdravotné, informačné), ich 

život na vidieku je bezpečný a dostupný po kvalitných komunikáciách, všetky vekové 

kategórie majú podmienky na rozvoj spoločenského života v oblasti kultúry a športu.  

Územie MAS Šafrán sa rozvíja v súlade so svojimi historickými, kultúrnymi 

a prírodnými charakteristikami. Jeho život je založený na dobrých komunitných vzťahoch 

a rešpektuje potreby ochrany a zachovávanie prírodného i kultúrneho bohatstva vo všetkých 

oblastiach.  

Vízia je komplexným  vyjadrením predstavy a zámeru, kam sa chce MAS Šafrán posunúť 

v dlhodobom horizonte 10 – 15 rokov. Konkretizáciou nadefinovanej vízie je stanovenie 

špecifického cieľa na obdobie 7 – 10 rokov.  

Strategický cieľ: 

„Zvýšenie ekonomickej sebestačnosti vidieckeho územia MAS Šafrán so zreteľom na 

ochranu a tvorbu jeho životného prostredia a zachovávanie jeho kultúrno – 

historického charakteru” 

Priorita A:  

Rozvoj vidieckej zamestnanosti a podnikania 

Špecifický cieľ A1:  Podporiť investične podnikateľskú činnosť a tvorbu pracovných miest 

začínajúcich mladých a malých poľnohospodárov vykonávajúcich poľnohospodársku 

činnosť v živočíšnej alebo rastlinnej prvovýrobe na území MAS Šafrán do konca roka 2023.  

Opatrenia PRV: 

- A 1.1 Podpora na začatie 

podnikania pre mladých 

poľnohospodárov 

- A 1.2 Podpora na začatie 

podnikania pre rozvoj 

malých poľnohospodárskych 

podnikov 

Opatrenia IROP: 

 

 

Iné opatrenia: 

- OP Ľudské zdroje 

 

Špecifický cieľ A3: Podpora vidieckej ekonomiky a tvorby pracovných miest 

v nepoľnohospodárskych odvetviach na území MAS Šafrán  do konca roku 2023. 

Opatrenia PRV: 

 

Opatrenia IROP: Iné opatrenia: 

- OP Ľudské zdroje 
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 - A 3.1 Zakladanie nových 

mikro a malých podnikov, 

SZČO a družstiev 

- A 3.2 Podpora existujúcich 

mikro a makro podnikov, 

SZČO a družstiev 

 

Priorita B: 

Rozvoj vidieckeho územia MAS Šafrán 

Špecifický cieľ B1: Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na území MAS Šafrán v súlade 

s historicko-kultúrnymi charakteristikami územia.  

Opatrenia PRV: 

- B 1.1 Podpora investícií do 

všetkých druhov 

infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií 

do energie z OZE 

- B 1.2 Podpora investícií do 

miestnych základných 

služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo 

Opatrenia IROP: 

- - B 1.6 Budovanie 

verejných vodovodov 

Iné opatrenia: 

- OP Kvalita životného 

prostredia 

- OP Ľudské zdroje 

(Technická infraštruktúra 

pre obce s MRK) 

- OP Ľudské zdroje 

(Zamestnanosť) 

Špecifický cieľ B2: Vybudovať prvky infraštruktúry malých rozmerov v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu.  

Opatrenia PRV: 

- B 2.2 Podpora investícií do 

rekreačnej a turistickej 

infraštruktúry malých 

rozmerov 

Opatrenia IROP: 

 

 

Iné opatrenia: 

- Cezhraničná spolupráca 

 

Špecifický cieľ B3: Podporiť miestny rozvoj územia MAS Šafrán výmenou skúseností 

v rámci budovania partnerstiev do konca roka 2022.  

Opatrenia PRV: 

- B 3.1 Projekty spolupráce 

MAS Šafrán 

Opatrenia IROP: 

 

 

Iné opatrenia: 

- Cezhraničná spolupráca 

- EHP 

- Nórske fondy 
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- Erasmus + 

Priorita C: 

Chod miestnej akčnej skupiny 

Špecifický cieľ C1:  Zabezpečenie efektívneho riadenia implementácie stratégie CLLD 

„Rozvoj Šafránu – naša priorita“ a animácie územia MAS Šafrán počas obdobia 2016 – 

2023.  

Opatrenia PRV: 

- C 1.1 Animačné 

a propagačné aktivity  

Opatrenia IROP: 

- C 1.2 Zabezpečenie chodu 

MAS a implementácie 

stratégie CLLD 

Iné opatrenia: 

 

 

 

 

Priorita A: Rozvoj zamestnanosti a podnikania 

Špecifický cieľ A1: Podporiť investične podnikateľskú činnosť a tvorbu pracovných miest  

začínajúcich mladých a malých poľnohospodárov vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť 

v živočíšnej alebo rastlinnej prvovýrobe na území MAS Šafrán do konca roka 2023. 

 

Opatrenie PRV A 1.1:  Podpora na začatie podnikania pre mladých poľnohospodárov 

Odôvodnenie: Na základe hĺbkovej analýzy územia MAS Šafrán a konzultácií s potenciálnymi 

záujemcami o začatie podnikania v poľnohospodárskej oblasti sme zaznamenali vzrastajúci 

záujem zo strany mladých ľudí z územia, čo kopíruje situáciu v SR, kde nastal „boom” vzniku 

mladých farmárov. Zo silných stránok SWOT analýzy vyplýva, že na území MAS  je dostatok 

poľnohospodárskej pôdy (56%) a je finančná dostupnosť nevyužitých objektov a pôdy vhodnej 

pre podnikanie v tejto oblasti. Vytvorením možnosti získania finančných prostriedkov na toto 

opatrenie chceme čiastočne  eliminovať odliv mladých ľudí za prácou mimo územia a podporiť 

tiež vznik rodinného a generačného podnikania, ktorý  by  predstavoval  integrovaný prvok 

rozvoja. Žiadaným prvkom podnikania je súčasne zavádzanie inovatívnych prístupov  ako je 

napr. ekologické poľnohospodárstvo, využívanie moderných  technológii so zreteľom na tvorbu 

a ochranu životného prostredia.  MAS Šafrán plánuje v rámci informačných a demonštračných 

aktivít prispieť ku zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne začínajúcich poľnohospodárov a taktiež 

bude slúžiť ako sprostredkovateľ pri iných typoch vzdelávacích aktivít pre túto cieľovú 

skupinu.  

Aktivity: - Na základe podnikateľského plánu si mladý poľnohospodár určí smerovanie svojho 

podnikania v súlade so stanovenými podmienkami PRV 
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Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení:  OP Ľudské zdroje 

 

Opatrenie PRV A 1.2: Podpora na začatie podnikania pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov 

Odôvodnenie: Tak ako v predchádzajúcom prípade, analýza územia nás nasmerovala 

k podpore poľnohospodárskeho sektora na území MAS Šafrán. Nie všetci potenciálni žiadatelia 

o podporu spĺňali vopred určené podmienky na „mladého farmára”. Na základe mnohých 

konzultácií bol zmapovaný záujem jednotlivcov o začatie podnikania formou podpory  malého 

poľnohospodárskeho podniku, malej farmy resp. rodinnej farmy. Z auditu zdrojov vyplýva, že 

na území MAS Šafrán samostatne hospodáriaci roľníci (ďalej SHR) majú svoje rovnomerné 

zastúpenie skoro v každej obci. Vzhľadom ku potenciálu územia v oblasti pôdohospodárstva 

a vzrastajúcemu dopytu po kvalitných potravinách  je žiaduce posilniť podporu primárneho 

sektora v tejto oblasti.  Žiaducim prvkom podnikania je súčasne zavádzanie inovatívnych 

prístupov  ako je napr. ekologické poľnohospodárstvo, využívanie moderných  technológii so 

zreteľom na tvorbu a ochranu životného prostredia. MAS Šafrán plánuje v rámci informačných 

a demonštračných aktivít prispieť ku zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne žiadateľov podpory 

a taktiež bude slúžiť ako sprostredkovateľ pri iných typoch vzdelávacích aktivít pre túto cieľovú 

skupinu. Územie MAS Šafrán poskytne platformu pre vznik subjektov – družstiev, spolkov 

malých podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorých cieľom bude spolupráca medzi 

jednotlivými subjektmi vykazujúca nasledovné  prvky inovácie a integrácie  (prenájom resp. 

zápožička spoločnej poľnohospodárskej techniky, spoločný marketing, spolupráca na 

horizontálnej a vertikálnej úrovni a pod). 

Aktivity: - Na základe podnikateľského plánu si žiadateľ podpory určí smerovanie svojho 

podnikania v súlade so stanovenými podmienkami PRV 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení:  OP Ľudské zdroje 

 

Špecifický cieľ A3: Podpora vidieckej ekonomiky a tvorby pracovných  miest 

v nepoľnohospodárskych odvetviach na území MAS Šafrán  do konca roku 2023. 

 

Aktivita IROP A 3.1: Zakladanie nových mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev 

Odôvodnenie: Územie MAS Šafrán je vidieckou oblasťou, ktorá má rastový potenciál pre 

rozvoj podnikania aj v nepoľnohospodárskej oblasti, z dôvodu geografickej blízkosti krajského 

a okresného mesta Prešov. Na druhej strane v regióne pretrváva dlhodobá nezamestnanosť 

a odliv  mladých ľudí za prácou.   Stratégia CLLD reflektuje rovnomerne na potreby územia 
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a jednou z dôležitých potrieb je zastaviť tieto nežiaduce javy. Podporou zakladania nových 

mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev ponúkne územie možnosť šikovným ľuďom 

zamestnať sa, aplikovať svoje inovatívne nápady a pretaviť ich reálnej činnosti. V rámci tejto 

aktivity budú podporené rozmanité služby podľa dopytu územia. Zakladanie nových subjektov 

predpokladá prioritne využitie inovatívnych a integrovaných znakov za účelom 

konkurencieschopnosti.  

Aktivity:   

 Obstarávanie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

 Nutné stavebno – technické 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 skúsenosti. 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení:  OP Ľudské zdroje 

 

Aktivita IROP A 3.2: Podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev 

Odôvodnenie: Vychádzajúc zo zmapovaných potrieb územia sme sa rozhodli rozčleniť 

finančnú podporu  určenú pre súkromný sektor v rámci IROP na dve aktivity. Jedna aktivita sa 

zameriava na podporu zakladania nových podnikov a ďalšia aktivita sa zameriava na podporu 

už existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev. K takému nastaveniu sme 

pristúpili z dôvodu rozdielnosti medzi typmi žiadateľov. Už existujúci podnikatelia sa 

nachádzajú na inej štartovacej čiare, majú za sebou mnoho skúsenosti, sú odborníkmi vo svojej 

oblasti, sú etablovaní na trhu a ich cieľom je expandovať, rozširovať pole svojej pôsobnosti, 

zavádzať do podnikania inovatívne metódy, zvyšovať počet svojich zamestnancov, využívať 

obnoviteľné zdroje energie a modernizovať svoje technológie s prihliadnutím na tvorbu 

a ochranu životného prostredia. Žiaduce je vzájomná spolupráca medzi subjektmi v danej 

oblasti a nadviazanie takých partnerstiev, ktoré môžu vyústiť do realizácie integrovaných 

projektov.  

Aktivity:  

 Obstarávanie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

 Nutné stavebno – technické úpravy  budov spojené s umiestnením obstaranej 

technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 

 Podpora marketingových aktivít, 
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 Podpora miestnych produkčno – spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni 

miestnej ekonomiky a výmena skúsenosti. 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení:  OP Ľudské zdroje 

 

Priorita B: Rozvoj vidieckeho územia 

Špecifický cieľ B1: Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na území MAS Šafrán v súlade 

s historicko-kultúrnymi charakteristikami územia. 

Opatrenie PRV B 1.1: Podpora investícií do všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z OZE 

Odôvodnenie: Počas implementácie ISRÚ v období 2009 – 2015 sa realizovali projekty na 

skvalitnenie miestnej infraštruktúry. Napriek tomu je stále silná a odôvodnená potreba naďalej 

dopĺňať a skvalitňovať základnú infraštruktúru, ktorá ešte v mnohých obciach územia 

absentuje. Rozvoj vidieka je priamo podmienený kvalitnou základnou infraštruktúrou, bez 

ktorej nie je možný ďalší rozvoj ani  v iných oblastiach.  V rámci stratégie CLLD chceme 

docieliť, aby predkladané projekty niesli prvky zelenej infraštruktúry a prispievali k žiaducej 

krajinotvorbe v súlade s tvorbou a ochranou životného prostredia.  

Aktivity: 

 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. 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení:  OP Kvalita životného prostredia  

 

Opatrenie PRV B 1.2: Podpora investícií do miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo 
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Odôvodnenie: Tak ako v predchádzajúcom prípade dopyt po realizácií aktivít zahrnutých 

v tomto opatrení je na území MAS Šafrán značne vysoký.  Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť 

podmienky pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú dôležitým prvkom 

začleňovania obyvateľov do života obce. S tým súvisí aj kvalita poskytovaných verejných 

služieb a tým aj kvalita života ľudí v obciach. Pri rekonštrukciách objektov sa bude klásť dôraz 

na znižovanie energetickej náročnosti budov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako 

inovatívneho prvku.  

Aktivity: 

 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. 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení:  OP Kvalita životného prostredia  

 

Aktivita IROP B 1.6: Budovanie verejných vodovodov 

Odôvodnenie: Na základe podrobného  auditu územia MAS Šafrán sme zistili, že v troch 

obciach nie je doposiaľ vybudovaný vodovod, čo enormne znižuje kvalitu života v týchto 

obciach. Prostredníctvom tejto aktivity chceme dosiahnuť zvýšenie napojenosti domácnosti na 

verejný vodovod aspoň v minimálnom rozsahu.   

Aktivita: - Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou 

verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného 

programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení: OP Kvalita životného prostredia 
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Špecifický cieľ B2: Vybudovať prvky infraštruktúry malých rozmerov v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu. 

Opatrenie PRV B 2.2:Podpora investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry 

malých rozmerov 

Odôvodnenie: Zo SWOT analýzy vyplýva, že na území MAS Šafrán neexistuje koncepcia, sieť 

a ponuka produktov cestovného ruchu. Naopak silnou stránkou územia je, že sa na území 

nachádzajú početné kultúrne a prírodné osobitosti, tradície a kvalita kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí. V rámci tohto opatrenia plánujeme podporiť investície do rekreačnej 

a turistickej infraštruktúry malých rozmerov a taktiež informačných tabúľ do lokalít, kde sa 

nachádzajú pamiatky a turistické zaujímavosti územia.   

Aktivita: 

 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním 

turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – 

miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných 

a galerijných zariadení a pod.; 

 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v 

turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení 

pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich 

napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové 

miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, 

údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a 

pod. 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení: Cezhraničná spolupráca 

 

Špecifický cieľ B3: Podporiť miestny rozvoj územia MAS Šafrán výmenou skúseností v rámci 

budovania partnerstiev do konca roka 2022. 

 

Opatrenie PRV B 3.1: Projekty spolupráce MAS Šafrán 

Odôvodnenie: MAS Šafrán má vybudované partnerstvá na národnej a nadnárodnej úrovni. 

V rámci tohto opatrenia plánujeme pokračovať vo výbornej spolupráci s doterajšími partnermi 

vo vybraných oblastiach a témach a taktiež sa nebránime nadviazaniu nových partnerstiev 

a spolupráce pri realizovaní integrovaných projektov.   
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Aktivita: -  spolupráca medzi partnerstvami CLLD na vnútroštátnej a aj na nadnárodnej úrovni 

je podstatným prostriedkom na výmenu a prenos osvedčených postupov a na pomoc rozšírenia 

úspešných projektových nápadov. Projekty spolupráce v rámci iniciatívy LEADER sú 

menšieho charakteru vychádzajúce z lokálnych potrieb územia. Projekty sú zamerané najmä na 

hľadanie spoločného potenciálu, budovanie spoločných tradícií, zvyšovanie turistického 

potenciálu spolupracujúcich území, ale aj výmenu skúseností, informačné a propagačné aktivity 

a pod. 

Ďalšie možnosti podpory aktivít v rámci iných opatrení: Cezhraničná spolupráca, Erasmus +, 

EHP a Nórske fondy 

 

Priorita C:  Chod miestnej akčnej skupiny a animácia územia 

Špecifický cieľ C1: Zabezpečenie efektívneho riadenia implementácie stratégie CLLD 

„Rozvoj Šafránu – naša priorita“ a animácie územia MAS Šafrán  

 počas obdobia 2016 – 2022. 

Opatrenie PRV C 1.1: Animačné a propagačné aktivity 

Odôvodnenie: MAS Šafrán bude  v rámci tohto opatrenia pokračovať v realizácií  animačných 

a propagačných  aktivít definovaných nižšie.  

Aktivity:  

 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 stým spojených prác, 

 vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí 

a zručností pri príprave projektov. 

 

Aktivita IROP C 1.2: Zabezpečenie chodu MAS a implementácie stratégie CLLD 

Odôvodnenie: MAS Šafrán bude implementovať stratégiu CLLD v časovom horizonte 2016 – 

2023. V rámci implementácie je potrebné zabezpečiť fungovanie kancelárie, čo zahŕňa pokrytie 

personálnych výdavkov a prevádzkových nákladov.  V rámci tejto aktivity je potrebné 

zabezpečiť financovanie  na obdobie  6 rokov.  

Aktivita: - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD 

 

 



89 
 

4.4 Integrované znaky stratégie CLLD 

Stratégia CLLD „Rozvoj Šafránu – naša priorita ”  bude využívať nižšie uvedené  

„integrované znaky”: 

 Metódu LEADER ako integrovaný prístup pre rozvoj vidieka, ktorej základná myšlienka 

je podporovať rozvoj na základe využívania vnútorných zdrojov 

 Využívanie ľudského potenciálu pri budovaní partnerstva, pre kvalitné a efektívne 

riadenie implementácie stratégie CLLD 

 Budovanie občianskej zodpovednosti za rozvoj územia, spájanie občanov do 

organizácií a združení s cieľom prispieť ku rozvoju územia 

 Rozvoj partnerstva na regionálnej a medzinárodnej úrovni 

 Využívanie endogénneho potenciálu územia (prírodného, demografického, 

ekonomického , materiálno – technického  a finančného) pre jeho ďalší rozvoj  

 Multifondovosť stratégie - V podmienkach územia MAS Šafrán už len samotná 

implementácia multifondovej stratégie CLLD je integrovaným procesom pre 

zúčastnených beneficientov 

 Efektívne využívanie finančných prostriedkov z minimálne dvoch fondov, zabezpečí 

podporu širšiemu spektru beneficientov na vertikálnej a horizontálnej úrovni 

 Prepojenie opatrení a aktivít  - Pri tvorbe pracovných miest sa sústredia opatrenia PRV 

a aktivity IROP na dosiahnutie zvyšovania a tvorby pracovných miest z rôznych oblasti 

 Multisektorové prepojenie - Vzájomná spolupráca medzi verejným a neverejným 

sektorom 

 Vertikálna a horizontálna spolupráca medzi subjektmi 

 

4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD 

Inovácie zasahujú už do každej činnosti v živote. Ovplyvňujú nielen dnešný život, ale aj 

budúce príležitosti a podmienky života. Inovácie sú sprievodným javom podnikania. 

Predstavujú jeden z najlepších nástrojov ako udržať a zlepšiť vývoj miestnej ekonomiky a 

zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov v lokálnom aj globálnom podnikateľskom prostredí. 

Ich podstatným znakom je realizácia novej pridanej hodnoty produktu, technológie alebo 

služby na trhu. Hnacou silou inovácií je úsilie podnikateľských subjektov o udržanie 

konkurencieschopnosti. 

Zelená kniha o inovácii vydaná Európskou komisiou (ďalej len „EK“) definuje inováciu ako: 

 obnovovanie a zvyšovanie sortimentu výrobkov a služieb a relevantných trhov, 
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 vznik nových metód výroby, zásobovania a distribúcie, 

  uvádzanie zmien do riadenia, organizácie práce a pracovných podmienok a do know 

how pracovnej sily. 

MAS Šafrán  má inovačný potenciál, ktorého rast je však potrebné stimulovať a 

podporovať. Existuje tu niekoľko firiem, s potenciálom stať sa lídrom v určitej oblasti 

podnikania, v ktorých vzniká mnoho nových nápadov. Tieto sa ale bez účinnej podpory len 

ťažko dokážu transformovať na nové produkty, patenty, konkurenčné výhody, alebo pracovné 

miesta. Na druhej strane si treba uvedomiť, že územie MAS Šafrán disponuje obmedzenými 

zdrojmi, ktoré sú zároveň využívané na množstvo rozdrobených cieľov. Stanovenie priorít 

a nástrojov zacielených na určité oblasti dáva MAS Šafrán možnosť synergizovať účinky 

podpory s cieľom byť komparatívne lepším ako iné verejno – súkromné partnerstvá. 

MAS Šafrán prostredníctvom stratégie CLLD má nielen ambíciu podporiť investičné 

a  neinvestičné aktivity obsahujúce inovatívne prvky, ale využívať inovatívny prístup aj 

v samotnom riadení územia. 

 

Inovatívnymi prvkami, ktoré si určila MAS, sú: 

 Zavádzanie nových výrobkov/služieb/technológii 

 Zavádzanie nových postupov a výrobných procesov v miestnom prostredí 

 Zavádzanie nových prístupov pri animácií a rozvoji územia MAS Šafrán 

 Aktívne zapájanie  širokej verejnosti z rôznych sociálnych a ekonomických skupín 

do plánovacích a riadiacich procesov  

 Posilnenie pocitu spolupatričnosti a spoluzodpovednosti samospráv, podnikateľov 

a občianského sektora za prijaté oparenia s cieľom zvýšiť kvalitu života v území 

 Zavádzanie nových spôsobov propagácie územia 

 Sieťovanie – Networking medzi rôznymi subjektmi a odvetviami  

 Výmenné pobyty, stáže, exkurzie 

 Interaktívne workshopy 

 Sociálne podnikanie ako sociálna inovácia  

 Recyklovanie odpadov za účelom ich druhotného využitia („Vdýchni starej veci 

nový život”) 

 Využitie ekologických princípov v poľnohospodárstve 
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5. Implementačný rámec  

5.1 Popis riadiaceho a implementačného procesu 

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 

 

Organizačná štruktúra  MAS Šafrán 

 

Štruktúra a organizácia MAS Šafrán je presne špecifikovaná v Stanovách (Príloha č.9), 

ďalej v schéme organizačnej štruktúry  a v organizačnom poriadku (Prílohu č.9). 

V zmysle Stanov MAS Šafrán v článku V.  a v súlade so správnou  implementáciou nástroja 

CLLD/LEADER je vytvorená nasledovná štruktúra orgánov a ich právomoci: 

a) Najvyšší orgán - Zhromaždenie členov MAS Šafrán 

b) Výkonný orgán - Výkonný výbor MAS Šafrán 

c) Výberová komisia 

d) Monitorovací orgán – Monitorovací výbor MAS Šafrán 

e) Štatutárny orgán -   predseda, podpredseda MAS Šafrán 

Zhromaždenie členov združenia 

Najvyšší orgán/všetci členovia združenia 

Predseda a Podpredseda 

Štatutárny orgán – 2 

členovia 

Výkonný výbor 

združenia 

Dozorná rada 

Kontrolný orgán – 3 

Manažér združenia Kancelária združenia 

Manažment – 3 

Pracovná skupina 

 

Výberová komisia MAS 

7 členov 

Monitorovací výbor 

MAS  členov 

Externí poradcovia Pracovné skupiny 

Podľa potreby 

Volí 

Obce, podnikatelia, tretí (občiansky) sektor 

Výkon 

Leader 

Menuje a riadi Spolupracujú a komunikujú 
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f)  Kontrolný orgán – Dozorná rada MAS Šafrán 

Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek MAS Šafrán: 

Najvyšší orgán – Zhromaždenie členov MAS Šafrán 

Najvyšší orgán združenia je tvorený všetkými členmi združenia, 

a) záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“), 

b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj ZSPS“), 

c) záumová skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“),  pričom pomer hlasovacích práv 

každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49% a  vykonáva nasledovné činnosti: 

a) schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy združenia, ich zmeny a doplnky  

b) prijíma základné rozvojové dokumenty združenia a kontroluje ich plnenie  

c) schvaľuje plán činnosti združenia a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie  

d) schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia, Výkonného výboru združenia a 

Dozornej rady, správu o hospodárení a ročnú účtovnú uzávierku združenia  

e) volí a odvoláva zo svojich členov Výkonný výbor, Dozornú radu a Monitorovací výbor 

f) schvaľuje stratégiu CLLD  a jej aktualizáciu  

g) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky  

h) 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  

i) rozhoduje o odvolaniach v prípade rozhodnutia Výkonného výboru o neprijatí, resp. 

vylúčení člena 

j) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov 

k) na návrh výkonného výboru združenia schvaľuje Organizačný poriadok prípadne ďalšie 

interné dokumenty Združenia, ktoré upravuje rozdelenie právomoci jednotlivých 

štatutárov a iné podstatné náležitosti vyplývajúce zo stratégie CLLD,  

l) a iné v súlade so stratégiou CLLD a Systémom riadenia CLLD v platnom znení 

 

Výkonný orgán – Výkonný výbor MAS Šafrán 

     Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu a vykonáva 

činnosti v súlade so stanovami a  internými vykonávacimi predpismi MAS. V rámci svojich 

kompetencií vykonáva nasledovné činnosti: 

a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,  
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b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania, 

c) zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Zhromaždenia členov 

združenia,  

d) podáva informácie o činnosti združenia členom a verejnosti,  

e) zaisťuje vedenie účtovníctva a evidencie všetkých písomností združenia, 

f) zabezpečuje vypracovanie organizačných a vnútorných predpisov združenia,  

g) zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti združenia,  

h) zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení združenia, 

i) rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena,  

j) rozhoduje o vstupe združenia do iných organizácií, 

k) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia, 

l) zodpovedá za vypracovanie, implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu a jej 

priebežné hodnotenie,  

m) zriaďuje výberovú komisiu MAS, t.j. volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS 

a schvaľuje jej štatút, 

n) schvaľuje rozsah činnosti Monitorovacieho výboru, 

o) v spolupráci s manažérom pripraví a predloží plán činnosti, výročnú správu, rozpočet 

a správu o hospodárení a predloží ich Zhromaždeniu členov, 

p) zriaďuje svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, 

manažovania činnosti a realizáciu úloh združenia,  

q) menuje manažéra združenia,  

r) a iné v súlade so stratégiou CLLD a Systémom riadenia CLLD v platnom znení 

 

Výberová komisia  

1. 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. 

2. S cieľom naplnenia podmienok ods.1 tejto kapitoly výberová komisia vykonáva v rámci 

PRV SR 2014 – 2020 nasledovné činnosti: 

a) Zabezpečí proces odborného hodnotenia ŽoNFP 

b) Posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve 

c) Stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky 

podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky 
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podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014 a to na základe 

výsledkov odborného hodnotenia Vykoná výber žoNFP berúc do úvahy ustanovenia  

kapitoly 8 a 9, resp. kapitoly 11 

d) Navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie 

o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona 

o príspevku EŠIF,  

a) Vypracuje  záverečnú správu výzvy ŽoNFP v rámci PRV 2014 - 2020 

e) Stanovuje výšku podpory pre jednotlivé ŽoNFP 

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

môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov výberovej komisie.  

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

alebo prevádzku) na území MAS Šafrán. 

5. Návrh členov výberovej komisie vypracuje výkonný výbor. 

6. Výber členov pre jednotlivé výzvy v rámci PRV SR 2014 – 2020 zabezpečuje výkonný 

výbor losovaním. 

7. Výkonný  výbor MAS Šafrán menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, 

pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť 

menovaná len jedná výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť výmena 

členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnené dôvody sú najmä konflikt záujmov, 

úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť 

a pod. Výberová komisia sa riadi štatútom schváleným výkonným výborom. 

8. Členstvo vo výberovej komisii je nezlúčiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, 

kontrolnom orgáne   monitorovacom výbore združenia  a s funkciou štatutárneho 

orgánu MAS.  

9. 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. 

 

Monitorovací výbor – Monitorovací výbor MAS Šafrán 

 Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý má minimálne 3 členov a vykonáva 

najmä: 

a) hodnotenie a kontrola realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, 
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b) sleduje napĺňanie, resp. realizáciu projektov, 

c) spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vykonávaní kontroly, 

d) pripravuje a vypracováva správy o implementácií stratégie CLLD, 

e) vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné 

obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev, 

f) členovia monitorovacieho výboru nemusia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné 

bydlisko, sídlo alebo prevádzku) na území MAS Šafrán, a nemusia byť členmi 

združenia, 

g) členovia monitorovacieho výboru sú volení Valným zhromaždením MAS Šafrán, 

h) rozsah činnosti monitorovacieho výboru MAS Šafrán podlieha schváleniu výkonnému 

orgánu, 

i) členstvo v monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne 

združenia. 

 

Štatutárny orgán – predseda, podpredseda MAS Šafrán 

Štatutárnym orgánom združenia je predseda resp. podpredseda, ktorý vystupuje v mene 

MAS navonok a  podpisuje zmluvy. Predseda a podpredseda sú volení výkonným výborom na 

dobu 5 rokov. Ak je predseda zvolený zo zástupcov miestnej verejnej správy, podpredseda sa 

volí zo zástupcov podnikateľských alebo neziskových subjektov a opačne. Mandát predsedu 

a podpredsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením, jeho odvolaním 

výkonným výborom, prípadne jeho úmrtím. Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na 

PPA záverečnú správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020. Vo vzťahu 

k IROP predkladá Protokol o výbere Žiadosti o príspevok z IROP na RO pre IROP. 

Predseda, resp. podpredseda: 

a) zvoláva a riadi zasadnutia výboru 

b) predkladá návrh plánu práce Výkonného výboru, rozpočtu združenia 

c) zaisťuje vecne, organizačne a administratívne  priebeh zasadnutí výboru 

d) jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace 

písomnosti 

e) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr  

f) schvaľuje výzvu na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr 

g) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr  

Pozn. S cieľom predchádzania konfliktu záujmov predseda a podpredseda konajú samostatne 

a sú zastúpiteľní v rámci implementácie stratégie CLLD , a to v závislosti od zamerania výzvy 
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a od úkonov s ňou súvisiacich. T.j. štatutárny orgán zastupujúci verejný sektor nekoná v rámci 

výziev určených pre verejný sektor a opačne, štatutárny orgán pre podnikateľský sektor nekoná 

v rámci výziev určených pre podnikateľský a občiansky sektor.  

  

Kontrolný orgán - Dozorná rada MAS Šafrán 

Revízna komisia ako kontrolný orgán MAS má 3 členov. Dozorná rada je volená 

Zhromaždením členov na dobu 5 rokov. Mandát člena Dozornej rady zaniká uplynutím 

funkčného obdobia, jeho odstúpením alebo jeho odvolaním najvyšším orgánom, prípadne jeho 

úmrtím. Dozorná rada vykonáva nasledovné činnosti: 

- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 

- členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem 

členstva v najvyššom orgáne; 

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie; 

- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 

Pracovné skupiny – pracovné skupiny MAS Šafrán 

 Pracovné skupiny sú tvorené na báze odbornosti, z členov združenia a nezávislých 

odborníkov. Člen pracovnej skupiny nemusí byť členov združenia ani nemusí pôsobiť na území 

MAS. Pracovné skupiny vznikajú za účelom riešenia (realizácie) jednotlivých aktivít združenia. 

Pracovné skupiny sú ustanovené podľa úrovne riešeného problému manažérom, 

Monitorovacím a kontrolným výborom alebo Výkonným výborom. Členovia pracovných 

skupín už sami koordinujú svoju činnosť pri plnení úloh a informujú o výsledkoch. Členovia 

pracovných skupín sú vybraní s ohľadom na ich kvalifikáciu pre riešenie danej úlohy a na 

zainteresovanosť k jeho riešeniu. Pri realizácií úloh spolupracujú s manažérom združenia.  

Odborný hodnotiteľ 

1. Cieľom procesu posúdenia odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr  je vykonať odborné, 

objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP/ŽoPr s kritériami,  

odborného hodnotenia.  

Odborní hodnotitelia vykonávajú hodnotenie na základe kritérií: 

a) v prípade PRV SR 2014 - 2020 - definovaným MAS v schválenej stratégii CLLD, 

b) v prípade IROP – definovaných MAS v ŽoNFP predloženej na základe výzvy RO 

IROP v súlade s kapitolou 4.2 ods. 3 písm. b) (realizáci stratégie CLLD). 
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2.  Za výber odborných hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať posúdenie/odborné 

hodnotenie, zodpovedá MAS v rámci PRV SR 2014 - 2020, v rámci IROP RO pre 

IROP, resp. výber odborných hodnotiteľov  sa, vykoná na základe transparentných 

kritérií.  

3. Hodnotiteľ  je povinný pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu 

záujmov. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení 

vzťahu s MAS. 

4.  MAS zabezpečí prideľovanie /ŽoPr odborným hodnotiteľom (napr. náhodné 

prideľovanie žrebovaním, náhodný výber, využitie výpočtovej techniky a pod.) pričom 

platí pravidlo, že jedna /ŽoPr je pridelená dvom odborným hodnotiteľom.  

5. MAS v rámci PRV SR 2014 – 2020 je povinná zabezpečiť prideľovanie ŽoNFP 

odborným hodnotiteľom náhodným výberom prostredníctvom funkcionalít v 

ITMS2014+ pričom platí pravidlo, že jedna ŽoNFP je pridelená dvom odborným 

hodnotiteľom. V prípade nefunkčnosti ITMS2014+ MAS zabezpečí prideľovanie 

ŽoNFP odborným hodnotiteľom (napr. náhodné prideľovanie žrebovaním, náhodný 

výber, využitie výpočtovej techniky a pod.). Postupy prideľovania projektových 

zámerov/ŽoNFP odborným hodnotiteľom sú pre MAS 

uvedené v príručke pre prijímateľa LEADER. 

6.  MAS preverí, či odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom niektorého zo žiadateľov, 

ktorý predkladá. ŽoNFP/ŽoPr, nie je blízkou alebo spriaznenou osobou so žiadateľom, 

resp. zamestnancom žiadateľa alebo sa nenachádza v akomkoľvek konflikte záujmov v 

zmysle kapitoly  5. Systému riadenia CLLD. V prípade zistenia akéhokoľvek konfliktu 

záujmov odborný hodnotiteľ v rámci IROP vylúčený z hodnotenia konkrétnej ŽoPr, v 

súvislosti s ktorou existuje podzornenie na konflikt záujmov Z odborného hodnotenia 

bude vylúčený aj odborný hodnotiteľ, ktorý oznámi existenciu konfliktu záujmov pred 

alebo počas odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v 

dokumentácii odborného hodnotenia.  

 7 Odborní hodnotitelia ŽoNFP/ŽoPr hodnotia samostatne a ako celok vrátane povinných 

príloh.   

8 Odborní hodnotitelia zaznamenávajú  hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr do hodnotiaceho hárku: 

 písomne, resp. elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné pre PRV SR 

2014 - 2020) hodnotenie ŽoNFP, 

 písomne pri ŽoPr. 
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 Po ukončení hodnotenia odovzdajú kompletne vyplnený a podpísaný hodnotiaci hárok 

výberovej komisii.    

7. V prípade, ak je rozdiel medzi celkovým bodovým hodnotením prvého a druhého 

odborného hodnotiteľa vyšší ako 10 bodov, určí Výberová komisia v prípade IROP 

projektový manažér) výberom v zmysle ods.4 a ods. 5 tejto kapitoly tretieho odborného 

hodnotiteľa (arbitra). Tretí odborný hodnotiteľ  zaznamenáva hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr 

do hodnotiaceho hárku. Z bodového hodnotenia tretieho hodnotiteľa Výberová komisia 

urobí aritmetický priemer s  bodovým hodnotením jedného z dvojice odborných 

hodnotiteľov, ku ktorému je hodnotenie tretieho odborného hodnotiteľa bližšie. Toto 

výsledné bodové hodnotenie sa považuje za záväzné hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr. 

 8. MAS pri hodnotení ŽoNFP/ŽoPr zodpovedá za dodržiavanie princípov transparentnosti, 

rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a dodržiavania horizontálnych princípov v 

zmysle čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. 

  9. MAS pri odbornom  hodnotení ŽoNFP/ŽoPr dodržiava minimálne princíp štyroch očí, 

ak niektoré z ustanovení Systému riadenia CLLD nevyžadujú aplikovanie prísnejších 

kontrolných mechanizmov.  

 10. V hodnotiacom procese je MAS povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia 

nasvedčujúceho, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod 

v súlade s § 225 Trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej 

listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 

352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť 

bezodkladne orgánom činným  v trestnom konaní.    

 

 Manažér MAS:  

Vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje odborné činnosti:  

- príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,  

- výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,  

- vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku k zmluve s užívateľom,  

- riadenie implementácie projektov užívateľov, zabezpečovanie riadenia procesov 

zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane 

kontroly na mieste,  
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- výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej 

kontroly na mieste finančných operácií projektu,  

- výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu,  

- kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov,  

- riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni,  

 

Vo vzťahu k realizácii projektu chodu MAS zabezpečuje:  

- priebežné riadenie projektového tímu;  

- priebežné riadenie rizík;  

- realizáciu verejného obstarávania (prieskum trhu)*,  

- sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie 

stratégie CLLD,  

- príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD,  

- priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu;  

- spracovanie monitorovacej správy;  

- vypracovanie žiadosti o zmenu projektu,  

- zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti.  

- reprezentuje MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a 

európskych sietí vrátane prípravy podkladov,  

 

Odborný administratívny asistent  

Vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje odborné činnosti:  

- súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok, 

- príjem a registrácia žiadostí o príspevok,  

- výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,  

- príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,  

- výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o 

platbu užívateľa,  

- sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa,  

- úhradu finančného príspevku užívateľovi,  

- účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom,  

- poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh.  

 

Vo vzťahu k realizácii projektu na chod MAS zabezpečuje:  
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- vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány,  

- účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS*,  

- vedenie agendy personalistiky a miezd*,  

- poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh,  

 

Administratívny pracovník MAS:  

Zabezpečuje:  

- informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu kancelárie MAS (napr. organizačné 

zastrešenie zasadnutí orgánov MAS),  

- vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo 

všeobecných zásad organizácie,  

- spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných 

zásad organizácie,  

- vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného 

útvaru,  

- komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektový zložiek užívateľov),  

- plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadených.  

 

Spôsob delegovania zástupcov členov MAS Šafrán do orgánov, komisií, príp. pracovných 

skupín 

Zhromaždenie členov MAS Šafrán: 

 Záujemca o členstvo v združení si musí podať písomnú prihlášku za člena Združenia 

Výkonnému výboru MAS Šafrán 

 Členstvo v Združení vzniká rozhodnutím Výkonného výboru MAS Šafrán na základe 

kladného stanoviska  a zaplatením členského príspevku. 

 Zánik členstva v Združení je možný: 

a) vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena o vystúpení zo Združenia 

Výkonnému výboru MAS Šafrán, 

b) úmrtím člena Združenia, resp. zánikom právnickej osoby, 

c) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 

d) vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia Výkonného výboru, a to v týchto 

prípadoch: - porušuje členské povinnosti a iné v zmysle Stanov. 

e) zánikom Združenia. 
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Výkonný výbor MAS Šafrán: 

 Členov Výkonného výboru MAS Šafrán volí zhromaždenie členov. Výkonný výbor má 

7 členov.  

 Členstvo vo Výkonnom výbore MAS Šafrán je nezastupiteľné.  

 Zastúpenie členov vo Výkonnom výbore MAS Šafrán  z verejného sektora môže byť 

maximálne 5049% z celkového počtu členov výkonného výboru. 

 Funkčné obdobie Výkonného výboru MAS Šafrán je päťročné. 

Predseda a podpredseda MAS Šafrán 

 Členovia Výkonného výboru MAS Šafrán si volia spomedzi seba predsedu 

a podpredsedu Združenia, ktorý je štatutárnym orgánom Združenia. Podpredseda 

zastupuje Združenie v prípade dlhodobej neprítomnosti resp. nečinnosti predsedu. 

 Spôsob voľby môže byť verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním. 

 Zvolený je nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Výkonného výboru. 

 Predsedu odvoláva  Výkonný výbor vtedy, ak: 

 si neplní povinností voči Združeniu, 

 nezvolá zhromaždenie členov v zmysle stanov alebo nezvolá Výkonný výbor 

v zmysle stanov, 

 poškodzuje dobré meno Združenia, 

 spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu. 

 Odvolaný je nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Výkonného výboru.  

Dozorná rada MAS Šafrán: 

 Dozorná rada je volená členskou schôdzou. 

 Dozorná rada má troch členov. 

 Funkcia člena výkonného výboru a člena dozornej rady Združenia je nezlučiteľná. 

 

Spôsob delegovania zástupcov členov MAS Šafrán do komisií a výborov Združenia 

Výberová komisia MAS Šafrán: 

Členov výberovej komisie volí Výkonný výbor MAS Šafrán Počet členov výberovej 

komisie je minimálne 3. Počet členov výberovej komisie musí byť vždy nepárny. Členstvo vo 

výberovej komisii je nezastupiteľné. 

Zloženie členov výberovej komisie je vyvážené a reprezentatívne a spĺňa podmienky 

nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 

Činnosť  výberovej komisie je ohraničená jedným výberovým kolom. Po ukončení činnosti 
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výberovej komisie v danom výberovom kole je komisia odvolaná Výkonným výborom MAS 

Šafrán. Pre každé výberové kolo je volená nová výberová komisia. Členov výberovej komisie 

odvoláva Výkonný výbor MAS Šafrán  aj v prípade neplnenia si povinností súvisiacich 

s činnosťou výberovej komisie a v prípade konfliktu záujmov. 

Člen výberovej komisie združenia nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako 

konečný prijímateľ – predkladateľ projektu prípadne ako konzultant. 

Členovia Výberovej komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti 

informácií“, „Vyhlásenie o nezaujatosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.  

 

Monitorovací výbor MAS Šafrán: 

Členov výboru volí  Valné zhromaždenie MAS Šafrán na základe návrhov členov 

združenia. Členstvo vo výbore je ukončené: odstúpením, odvolaním, ukončením činnosti 

výboru a úmrtím člena výboru. Členov výboru odvoláva Valné zhromaždenie MAS Šafrán na 

základe dôvodov vymedzených v Štatúte monitorovacieho výboru. Počet členov 

monitorovacieho výboru je 5. Členstvo vo výbore je nezastupiteľné. 

Spôsob delegovania zástupcov členov MAS Šafrán do pracovných skupín Združenia 

Členov pracovných komisií (skupín) menuje Výkonný výbor MAS Šafrán na základe 

návrhov členov Združenia. Pracovné komisie sú poradným orgánom Výkonného výboru. 

Členstvo v pracovných komisiách nie je zastupiteľné. 

 

Spôsob propagácie činnosti MAS Šafrán 

Združenie MAS Šafrán má zriadené webové sídlo www.massafran.sk, na ktorom sú 

zverejňované  výzvy, usmernenia, všetky relevantné informácie týkajúce sa implementácie 

stratégie CLLD.V rámci propagácie činnosti Združenia sú na webovom sídle aktuálne 

zverejňované aktuality z územia, realizované projekty, pozvánky na akcie konané združením 

alebo členmi združenia, školenia, tréningy, semináre a konferencie, ďalej informačné dni, 

výstupy z jednotlivých podujatí formou fotogalérie  a písaného textu. 

Činnosť združenia je taktiež propagovaná v občasníku Listy Šafránu, ktorý združenie 

vydáva pre obyvateľov územia MAS. V rámci svojej propagácie sa združenie každoročne 

zúčastňuje na Agrokomplexe a iných výstavách  zameraných na rozvoj vidieckych oblastí. 

Združenie organizuje rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre širokú 

verejnosť. Od roku 2011 pre svojich členov Združenie organizuje podujatie Retrojurmak 

v Šafráne, kde majú možnosť prezentovať svoje výrobky lokálni výrobcovia. Od roku 2014 

http://www.massafran.sk/
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Združenie v spolupráci TJ ROZVOJ Pušovce spoluorganizujú medzinárodný futbalový turnaj 

ŠAFRÁN CUP.   

 

5.1.2 Implementačný proces 

Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie v súlade so Systémom riadenia 

CLLD (viď Systém riadenia CLLD) 

V rámci implementačného procesu sa popíše proces zahŕňajúci vyhlásenie výzvy, príjem 

ŽoNFP (projektov), hodnotenie a výber žiadosti podporovaných v rámci PRV a v rámci IROP. 

 

MAS zabezpečuje výber projektov prostredníctvom jedného výberového  kola a výzvy 

vyhlasuje v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev zostavenom na obdobie 

minimálneho jedného kalendárneho roka a zverejnenom na webovom sídle 

http://www.massafran.sk 

 

Žiadosti podporované v rámci PRV SR 2014 – 2020 v súlade so Systémom riadenia CLLD 

Všetky projekty LEADER v rámci stratégie CLLD implementované prostredníctvom 

PRV SR 2014 – 2020 musia spĺňať: 

- všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, 

- výberová kritéria pre výber projektov, 

- hodnotiace kritéria pre výber projektov (bodovacie kritéria). 

 

POSTUP VYHLÁSENIA VÝZVY MAS pre PRV 

1. Žiadateľ podáva ŽoNFP príslušnej MAS na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie 

ŽoNFP, ktorú MAS vyhlási zverejnením v ITMS2014+. 

2. MAS bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, 

v ktorom sa zohľadnia plánované termíny vyhlásenia výziev. MAS zostaví 

harmonogram výziev na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka postupom 

uvedeným v kapitole 8.1, odsek 1. 

3. MAS je povinná vyhlásiť výzvu na predkladanie ŽoNFP zaradenú do harmonogramu 

výziev od aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD zo 

strany PPA v ITMS2014+ . 

4. MAS je povinná pre opatrenia PRV SR 2014 – 2020 počas každého kalendárneho roka 

vyhlásiť minimálne dve výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

http://www.massafran.sk/
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5. Po vypracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS v ITMS2014+ pred jej 

oficiálnym zverejnením vykonaná kontrola zo strany PPA do 5 pracovných dní priamo 

v ITMS2014+. V prípade pripomienok zo strany PPA je MAS povinná ich zapracovať 

do predmetnej výzvy priamo v ITMS 2014+.   

6. Po vykonaní kontroly výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany PPA vykoná MAS 

aktiváciu predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v systéme ITMS2014+. 

7. MAS je povinná zverejniť výzvu na predkladanie ŽoNFP aj na svojom webovom sídle. 

8. Výzva má 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; 

9. Výzva musí obligatórne obsahovať: 

a) formálne náležitosti: názov MAS a názov Poskytovateľa; dátum vyhlásenia výzvy; 

dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie; kontaktné 

údaje MAS a spôsob komunikácie s MAS; časový harmonogram konania o ŽoNFP 

vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP; indikatívnu výšku finančných 

prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve; miesto podania ŽoNFP; ďalšie formálne 

Systém riadenia CLLD 2014 – 2020  náležitosti (napr. informácie o kontaktných 

osobách, ktoré poskytujú informácie o výzve, informácie o cieľoch výzvy, a pod.). 

b) podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú: oprávnenosť žiadateľa; oprávnenosť 

aktivít realizácie projektu; oprávnenosť výdavkov realizácie projektu; oprávnenosť 

miesta realizácie projektu; kritériá pre výber projektov; spôsob financovania; splnenie 

podmienok ustanovených v osobitných predpisoch  

10. Výzva môže fakultatívne obsahovať: 

a) Iné podmienky poskytnutia príspevku ako tie, ktoré sú uvedené vyššie,  

b) Prílohy výzvy, napr. formulár ŽoNFP, príručka pre žiadateľa; schéma štátnej pomoci 

a/alebo schéma pomoci de minimis (ak je relevantné), zoznam merateľných 

ukazovateľov. 

 

 

POSTUP HODNOTENIA ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 – 2020 
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MAS ŠAFRÁN sa pri hodnotení ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 -2020 riadi Systémom riadenia 

CLLD a komunitného rozvoja v aktuálne platnom znení a v Príručkou pre prijímateľa 

LEADER, ktoré detailne definujú: 

- konanie o žiadosti o NFP v rámci ITMS2014+ a v písomnej forme, 

-  podmienky doručenia a registrácie žiadostí o NFP, 

- administratívne overenie ŽoNFP, 

- overenie podmienok poskytnutia príspevku  

- kontrolu oprávnenosti výdavkov 

- kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov  

- odborné hodnotenie žiadosti o NFP, 

- uplatnenie hodnotiacich kritérií  

 

POSTUP VÝBERU ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 – 2020 

 

MAS ŠAFRÁN sa pri výbere ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 -2020 riadi Systémom riadenia 

CLLD a komunitného rozvoja v aktuálne platnom znení a v Príručke pre prijímateľa LEADER, 

ktoré detailne definujú: 

- jednokolový proces výberu ŽoNFP (aplikácia rozlišovacích kritérií) 

- príjem ŽoNFP na PPA 

- kontrolu vecnej správnosti žiadosti o NFP 

- vydanie rozhodnutia  

- zmluvu i poskytnutí NFP 

- ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP 

- žiadosť o platbu 

- kolektívne investície a integrované  

 

POSTUP VYHLÁSENIA VÝZVY MAS pre IROP 

 

Žiadosti podporované v rámci IROP 2014 – 2020  v súlade so Systémom riadenia CLLD 

Výzva na predkladanie Žiadosti o NFP 

1. MAS Šafrán bude vyhlasovať výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, 

v ktorom zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev. Tento harmonogram podlieha 

schváleniu zo strany RO pre IROP, ktorý tento harmonogram výziev zverejní na svojom 
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webovom sídle a zabezpečí tiež zostavenie a aktivovanie harmonogramu výziev 

v ITMS2014+. 

2. MAS Šafrán zverejní harmonogram výziev na svojom webovom sídle 

www.massafran.sk a zodpovedá za jeho aktuálnosť. V prípade posunu vyhlásenia 

výziev v porovnaní s predpokladaným termínom väčším ako štyri mesiace alebo 

v prípade vecných zmien MAS Šafrán pred vykonaním aktualizácie zašle návrh na 

posúdenie RO pre IROP.  

3. MAS Šafrán pred zverejnením výziev zašle návrh znenia výzvy vrátane relevantných 

dokumentov na odsúhlasenie RO pre IROP. 

4. Pred odsúhlaseným výzvy je RO pre IROP povinný skontrolovať správnosť 

a kompletnosť výzvy. RO je oprávnený odsúhlasiť výzvu až po obdŕžaní stanoviska 

pracovnej komisie. V prípade ak pracovná komisia nezašle svoje stanovisko do 7 

pracovných dní, RO pre IROP je oprávnený odsúhlasiť výzvu. 

5. MAS Šafrán vyhlási výzvu zverejnením na webovom sídle www.massafran.sk. RO pre 

IROP zverejní výzvu na svojom webovom sídle a zabezpečí aktivovanie výzvy 

v systéme ITMS2014+. 

6. MAS Šafrán vyhlási otvorenú výzvu, ktorej dĺžka trvania bude závislá na 

disponibilných finančných prostriedkoch, ktorých vyčerpanie bude dôvodom ukončenia 

výzvy. MAS zverejní na svojom webovom sídle www.massafran.sk informáciu o tom, 

že plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných 

prostriedkov v lehote najmenej mesiac pred predpokladaným uzavretím výzvy. Zároveň 

MAS priebežne zverejňuje informácie  o tom, že dopyt predložených ŽoNFP dosiahol 

aktuálne voľnú časť alokácie. 

7. MAS Šafrán si vo výzve stanoví, kedy a v akých kolách bude prebiehať hodnotenie 

predložených ŽoNFP. 

8. Výzva obsahuje (v súlade so Systémom riadenia CLLD): 

a) formálne náležitosti 

b) podmienky poskytnutia príspevku 

c) prílohy 

 9.  V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o ŽoNFP na základe pôvodne 

vyhlásenej výzvy, je MAS Šafrán oprávnená za podmienok stanovených v zákone č.  

292/2014 Z.z. výzvu zmeniť alebo zrušiť. 

 

Hodnotenie a výber Žiadosti o NFP na úrovní MAS 

http://www.massafran.sk/
http://www.massafran.sk/
http://www.massafran.sk/
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Hodnotenie ŽoPr 

- MAS zabezpečí príjem ŽoPr odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia, resp. v lehote 

prijímania ŽoPr. 

- ReS doručí ŽoPr písomne v určenej forme na adresu sídla MAS ako aj v elektronickej 

forme podľa inštrukcií definovaných vo výzve. 

- Po doručení ŽoPr MAS posúdí splnenie podmienky doručenie ŽoPr riadne, včas a vo 

forme určenej vo výzve. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať ŽoPrvčas 

je dátum odovzdania písomnej verzie ŽoPr osobne MAS alebo dátum odovzdania na 

poštovú resp. inú prepravu najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy, resp. lehoty určenej 

na predkladanie ŽoPr vo výzve. ŽoPr je doručená riadne, ak spĺňa požiadavky na formát 

stanovený explicitne vo výzve a zaslaný formát umožňuje objektívne posúdenie obsahu 

ŽoPr. 

- MAS o prijatí ŽoPr vystaví ReS potvrdenie s vyznačeným dátumom prijatia ŽoPr. 

- V prípade, ak ReS nepredložil ŽoPr riadne, včas alebo v určenej forme, MAS oznámi 

ReS nesplnenie podmienok stanovených vo výzve.  

- Pri ŽoPr, ktoré splnili podmienky doručenia, MAS ďalej overí v rámci administratívneho 

overenia splnenie každej jednotlivej podmienky poskytnutia príspevku na základe údajov 

uvedených v ŽoPr, dostupných zdrojoch pre priame overenie podmienok poskytnutia 

príspevku a v relevantných prílohách, ktorými ReS preukazuje splnenie vybraných 

podmienok poskytnutia príspevku. Usporiadanie výkonu administratívnej kontroly ŽoPr 

je v kompetencii MAS (prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo priamo 

Výberovou komisiou) pri dodržaní zásady štyroch očí.  

- V prípade, ak na základe preskúmania ŽoPr a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti 

alebo úplnosti ŽoPr alebo jej príloh, MAS vyzve ReS na doplnenie neúplných údajov, 

vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie 

ŽoPr. Lehota na doplnenie údajov na základe výzvy na doplnenie ŽoPr nemôže byť kratšia 

ako 5 pracovných dní. Možnosť doplnenia údajov musí byť použitá pri všetkých ReS 

rovnako.  

- MAS po doplnení údajov zo strany ReS overí, či ReS predložil všetky požadované 

informácie a dokumenty a či ich predložil včas a opätovne overí splnenie podmienok 

poskytnutia príspevku. Opätovný výkon administratívneho overenia splnenia zaznamená 

MAS v kontrolnom zozname. V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia 

príspevku, ktorých overenie je súčasťou administratívneho overenia, je ŽoPr postúpená 

na odborné hodnotenie.  
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- V prípade nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a to ani po predložení 

doplnených údajov zo strany ReS MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr vrátane 

identifikácie podmienok, ktoré neboli splnené.  

- MAS rovnako zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr v prípade nedoplnenia žiadnych 

náležitostí, v prípade doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom termíne alebo v 

prípade, ak aj po doplnení chýbajúcich náležitostí naďalej pretrvávajú pochybnosti o 

pravdivosti alebo úplnosti žiadosti, na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej 

z podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o schválení ŽoPr.  

- MAS v rámci odborného hodnotenia zabezpečí posúdenie ŽoPr minimálne dvoma 

odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoPr na základe hodnotiacich 

kritérií zverejnených vo výzve a v stratégii CLLD. Podrobný popis spôsobu a postupu 

odborného hodnotenia bude uvedený v príručke pre hodnotenie ŽoPr odbornými 

hodnotiteľmi.  

-  Pred výkonom odborného hodnotenia MAS zabezpečí, aby boli odborní hodnotitelia 

oboznámení s podmienkami a o spôsobe výkonu odborného hodnotenia. Počas odborného 

hodnotenia dodržiavanie pravidiel pre výkon odborného hodnotenia upravených v 

príručke pre odborných hodnotiteľov zabezpečuje MAS. MAS svojou účasťou nesmie 

zasahovať do obsahového vyhodnotenia jednotlivých kritérií odborného hodnotenia. Za 

takýto postup sa nepovažuje to, ak MAS informuje odborných hodnotiteľov o prílohách 

alebo častiach ŽoPr, ktoré môžu obsahovať informácie relevantné pre výkon odborného 

hodnotenia.  

- Ak počas odborného hodnotenia odborní hodnotitelia zistia, že na posúdenie splnenia 

odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany ReS doplňujúce informácie, MAS 

vyzve ReS na objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov. Požadované údaje musia 

mať jasnú súvislosť s posúdením kritérií odborného hodnotenia. Súčasťou tejto výzvy 

môže byť aj vyžiadanie informácií/dokumentov, ktoré boli overované a mali byť 

dožiadané v rámci administratívneho overovania, ak sa v rámci odborného hodnotenia 

zistí, že MAS opomenul v tejto fáze dožiadať kompletné informácie/dokumenty. MAS 

určí v prípade takéhoto postupu primeranú lehotu na doplnenie údajov, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 5 pracovných dní, pričom súčasťou výzvy je aj informácia o tom, že 

nepredloženie dokumentov vôbec, resp. v prípade doručenia požadovaných náležitostí po 

stanovenom termíne, resp. ak aj po doplnení chýbajúcich náležitostí sú pochybnosti o 

pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr a nie je možné konštatovať splnenie niektorej z 

podmienok poskytnutia príspevku, bude uvedené viesť k neschváleniu ŽoPr.  
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-  Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŽoPr je hodnotiaci hárok v zmysle kapitoly 

6.1.4.7 Systému riadenia CLLD. Procesný postup, ktorý predchádza vydaniu 

hodnotiaceho hárku upraví MAS v Príručke pre odborných hodnotiteľov. Hodnotiaci 

hárok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia 

a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku každému hodnotiacemu kritériu 

je zároveň uvedený komentár odborných hodnotiteľov, ktorý predstavuje slovný popis 

dôvodov vyhodnotenia daného hodnotiaceho kritéria a počtu pridelených bodov.  

-  Ak ŽoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, MAS zašle ReS oznámenie o 

neschválení ŽoPr spolu odôvodnením, kde uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného 

hodnotenia na základe výstupov z hodnotiaceho hárku. MAS je oprávnená vyzvať 

odborných hodnotiteľov na dopracovanie alebo bližší popis dôvodov nesplnenia kritérií 

odborného hodnotenia v prípade, ak odovzdaný hodnotiaci hárok neumožňuje MAS 

vypracovať dostatočne jasné a presné odôvodnenie pre neschválenie ŽoPr.  

Výber ŽoPr 

- Výberová komisia overí výsledky administratívnej kontroly ŽoPr (v prípade ak 

administratívnu kontrolu ŽoPr vykonávajú zamestnanci MAS mimo výberovej komisie) 

a odborného hodnotenia (hlasovaním vyjadrí súhlas alebo nesúhlas s odborným 

hodnotením) a následne aplikáciou výberových kritérií, ktorých súčasťou sú rozlišovacie 

kritéria 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.  

- Výberová komisia zaznamená proces aplikácie výberových kritérií v písomnej podobe.  

- Po ukončení procesu výberu ŽoPr výberová komisia vypracuje v rámci každého kola 

hodnotenia Protokol o výbere ŽoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ŽoPr na schválenie. 

Protokol o výbere ŽoPr spolu so všetkými predloženými ŽoPr, v rámci príslušného kola 

hodnotenia, je MAS povinná predložiť na RO pre IROP do 45 pracovných dní od termínu 

uvedeného vo výzve.  

- Protokol o výbere ŽoPr MAS musí byť podpísaný štatutárnym orgánom MAS a osobami, 

podieľajúcimi sa na schvaľovaní ŽoPr na MAS. Dokumenty doložené do Protokolu musia 

byť originály, pričom Protokol musí obsahovať výstupy z administratívneho overovania, 

odborného hodnotenia ako aj výberu ŽoPr. Vzor protokolu s minimálnymi obsahovými 

náležotosťami vydá RO pre IROP.  

- RO pre IROP posúdi splnenie podmienok administratívneho overenia, odborného 

hodnotenia a výberu ŽoPr MAS na základe predloženého Protokolu o výbere ŽoPr a 



110 
 

samotných ŽoPr. RO pre IROP sa pri overení primerane uistí o dodržaní postupov pri 

výbere ŽoPr. V zmysle všeobecného nariadenia 1303/2013 – overenie, ktoré je definované 

v čl. 34 odsek 3 písmeno f.  

- V prípade, že RO pre IROP nezistí žiadne závažné nedostatky v procese schvaľovania 

ŽoPr, resp. takéto overenie nebolo s ohľadnom na rizikovú analýzu vykonané, zašle MAS 

písomný súhlas so zaslaním oznámenia o schválení ŽoPr príslušným ReS. 

- Po odoslaní oznámení o schválení ŽoPr MAS (v súlade s podmienkami uvedenými v 

zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS) zabezpečí uzatvorenie 

zmluvy s užívateľom (ReS), ktorá upraví práva a povinnosti medzi MAS a ReS.  

- MAS zabezpečí zverejnenie zmluvy s užívateľom v centrálnom registri zmlúv. Deň 

nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy s užívateľom a ReS 

sa stáva užívateľom. Prvé zverejnenie zmluvy s užívateľom zabezpečí MAS, pričom týmto 

nie je dotknutá povinnosť zverejňovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou 

zverejňovať zmluvu. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy 

s užívateľom.  

 

5.2 Akčný plán pre základnú alokáciu MAS 

 

Tabuľka č. 4.A: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  A 1.1 Podpora na začatie podnikania pre mladých 

poľnohospodárov  

Priradenie kódu opatrenia  Opatrenie 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej 

činnosti  

Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre 

mladých poľnohospodárov 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV  

 

Primárna FO: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych 

oblastiach  

Sekundárna FO predominantná: 2B Sekundárna FO doplnková: 2A, 

6A 

Ciele opatrenia  Podporiť investične podnikateľskú činnosť a tvorbu pracovných 

miest začínajúcich mladých a malých poľnohospodárov 

vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť v živočíšnej alebo 

rastlinnej prvovýrobe na území MAS Šafrán 

Zdôvodnenie výberu Z analýzy územia vyplynulo, že na území narastá záujem mladých 

ľudí podnikať v oblasti poľnohospodárstva. MAS ŠAFRÁN chce 

v rámci svojej činnosti poskytovať poradenstvo a sprostredkovanie 

služieb pre začínajúcich poľnohospodárov. V rámci stratégie CLLD 

plánujeme podporiť mladých poľnohospodárov, ktorí na svoje 

podnikanie budú využívať aj nevyužívanú poľnohospodársku pôdu, 

a tým aktívne prispejú k žiaducej krajinotvorbe. 

Rozsah a oprávnené činnosti   

Podľa rozsahu a oprávnených činností uvedených v dokumente 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (kapitola 8.2.5.3.1 A 
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Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov) 

Podpora sa poskytuje mladému poľnohospodárovi na začatie jeho 

podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej 

rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu 

Oprávnení prijímatelia Mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník 

(mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES), ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako 

sústavnú  a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú 

zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným 

zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania ŽoNFP 

nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti 

a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho 

jediný a najvyšší predstaviteľ. 

Procesom prvého založenia poľnohospodárskeho podniku sa 

rozumie prebiehajúci proces, v rámci ktorého je jedná 

z nasledovných podmienok splnená pred predložením ŽoNFP: 

 Registrácia poľnohospodárskeho podniku najskôr v deň 

vyhlásenia výzvy na predkladanie podnikateľského plánu spolu 

so ŽoNFP príjemcom pomoci, ktorý v minulosti nebol 

predstaviteľom žiadneho poľnohospodárskeho  podniku, 

 Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného 

na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej 

rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24 mesiacov 

od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, 

 Začatie poberania priamych podpôr, resp. podpôr podľa 

pravidiel chovateľov zvierat, ktoré budú špecifikované vo výzve 

na predkladanie žiadostí o NFP pre toto podopatrenie.  

Intenzita pomoci  Pravidla spolufinancovania: 

EPFRV: 75% 

Štátny rozpočet: 25% 

Vlastné zdroje: 0% 

Oprávnené výdavky Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom 

pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel 

použitia NFP na jednotlivé typy nákladov, uvedených 

v podnikateľskom pláne. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne 

nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných 

opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

50 000 € na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu 

max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca pri podpise Zmluvy 

o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského 

plánu 

Finančný plán   

 

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 
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VR 
- - - - - 

Spolu 100 000,00 75 000,00  25 000,00 0,00 0,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  
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hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou 

V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné 

princípy: 

 princíp bodového hodnotenia - v celom hodnotiacom 

procese bude uplatňované bodové hodnotenie, bude sa 

hodnotiť najmä:  

o princíp zamestnanosti (napr.: počet vytvorených 

pracovných miest, zamestnanie dlhodobo 

nezamestnaných, zamestnanie po rodičovskej a 

materskej dovolenke); 

o princíp kvalifikácie poľnohospodára (vzdelanie, 

prax); 

o princíp systému hospodárenia (ekologické 

poľnohospodárstvo – zámer uvedený v 

podnikateľskom pláne a pod.). 

 

Výberové kritéria budú podrobne popísané v samostatnom 

dokumente v súlade s čl. 49 nariadenia EP a Rady (EÚ) č.1305/2013 

s cieľom zabezpečiť rovnosť zaobchádzania, lepšie využívanie 

finančných prostriedkov a cielenejšie smerovanie opatrení k 

prioritám Únie pre rozvoj vidieka. 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočn

á hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

Opatrenie 

6.1/A 1.1 

 

Počet 

podporených 

poľnohospodársk

ych podnikov/ 

príjemcov 

(celkom) 

Počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 
  

  

  

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 
MAS si nestanovila povinné prílohy. 

Pozn.: Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna veľkosť oprávnených výdavkov  na 1 projekt je 

100 000 EUR.  

 

Tabuľka č. 4.B: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  A 1.2 Podpora na začatie podnikania pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie kódu opatrenia  Opatrenie 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej 

činnosti  

Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na 

rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV  

 

Primárna FO: 6B – Podpora  miestneho rozvoja vo vidieckych 

oblastiach  

Sekundárna FO predominantná: 2A Sekundárna FO doplnková: 3A 
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Ciele opatrenia  Podporiť investične podnikateľskú činnosť a tvorbu pracovných 

miest začínajúcich mladých a malých poľnohospodárov 

vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť v živočíšnej alebo 

rastlinnej prvovýrobe na území MAS ŠAFRÁN 

Zdôvodnenie výberu Z analýzy územia vyplynulo, že na území narastá záujem o 

podnikanie v oblasti poľnohospodárstva. V rámci stratégie CLLD 

plánujeme podporiť vznik malých poľnohospodárskych podnikov, 

ktorí na svoje podnikanie budú využívať aj nevyužívanú 

poľnohospodársku pôdu na území MAS. 

Rozsah a oprávnené činnosti   

Podľa rozsahu a oprávnených činností uvedených v dokumente 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (kapitola 8.2.5.3.2 B 

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov) 

Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na 

rozvoj jeho podnikateľskej činnosti spojenej s realizáciou jeho 

podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej 

rastlinnej výroby. 

Oprávnení prijímatelia Malý poľnohospodársky podnik – Samostatne hospodáriaci roľník 

(mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 

podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého výrobný 

potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR 

a neprevyšuje  9 999 EUR (hodnota štandardného výstupu). 

Intenzita pomoci  Pravidlá spolufinancovania: 

EPFRV: 75% 

Štátny rozpočet: 25% 

Vlastné zdroje: 0% 

Oprávnené výdavky Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom 

pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel 

použitia NFP na jednotlivé typy nákladov, uvedených 

v podnikateľskom pláne. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne 

nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných 

opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

15 000 € na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok 

po dobu max. 5 rokov, pričom 50% podpory sa vypláca pri podpise 

Zmluvy o poskytnutí NFP a 50% po správnej realizácii 

podnikateľského plánu 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 
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VR 
   - - 

 45 000,00 33 750,00  11 250,00 0,00 0,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

 

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou. 

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií 

V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné 

princípy: 

 princíp bodového hodnotenia - v celom hodnotiacom 

procese bude uplatňované bodové hodnotenie, bude 

sa hodnotiť najmä:  
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o princíp zamestnanosti (napr. počet vytvorených 

pracovných miest, zamestnanie dlhodobo 

nezamestnaných, po materskej, rodičovskej 

dovolenke); 

o princíp kvalifikácie poľnohospodára (vzdelanie, 

prax); 

o princíp systému hospodárenia (napr. ekologické 

poľnohospodárstvo, animalwelfare, 

poľnohospodárska činnosť malého podniku ako 

hlavný zdroj príjmu, zvýšenie výrobného potenciálu 

popísaného v podnikateľskom pláne). 

 

Výberové kritéria budú podrobne popísané v samostatnom 

dokumente v súlade s čl. 49 nariadenia EP a Rady (EÚ) č.1305/2013 

s cieľom zabezpečiť rovnosť zaobchádzania, lepšie využitie 

finančných prostriedkov a cielenejšie smerovanie opatrení k 

prioritám Únie pre rozvoj vidieka. 

  

  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/ 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočn

á hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

Opatrenie 

6.3/A 1.2 

 

Počet podporených 

poľnohospodárskyc

h podnikov/ 

príjemcov (celkom) 

Počet 0 3 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 
  

  

  

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 
MAS si nestanovila povinné prílohy 

 

 

Tabuľka č. 4. C: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov 

opatrenia  
B 1.1 Podpora investícií do všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z OZE 

Priradenie 

kódu 

opatrenia  

Opatrenie 7 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  

Priradenie 

k fokusovej 

oblasti PRV  

Primárna FO: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Sekundárna FO predominantná: 6B 

Sekundárna FO doplnková: 6A 

Ciele 

opatrenia  

Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na území MAS Šafrán v súlade s historicko – 

kultúrnymi charakteristikami územia 

Zdôvodnenie 

výberu 

Počas predchádzajúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013 MAS Šafrán 

podporila 50 projektov, ktoré boli zamerané na výstavbu a rekonštrukciu  miestnej 

technickej a sociálnej infraštruktúry, avšak doposiaľ v niektorých obciach nie je 

vybudovaná základná technická infraštruktúra a dostatočná občianska vybavenosť. 

V rámci Stratégie CLLD chceme kontinuálne pokračovať v dobudovaní a 

skvalitnení miestnej technickej infraštruktúry na území MAS. 
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Rozsah 

a oprávnené 

činnosti 

  

 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo 

čistiarne odpadových vôd; (6B, 6A) 

 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.); (6B, 6A) 

 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, 

parkov a pod. (6B) 

 

Oprávnení 

prijímatelia 
 Obce vo vidieckych oblastiach1 zahrnuté do územia MAS ŠAFRÁN 

 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,  

 Združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 

1 000 vrátane) 

Intenzita 

pomoci  

Pravidla spolufinancovania: 

EPFRV: 75% 

Štátny rozpočet: 25% 

Vlastné zdroje: 0% 

Oprávnené 

výdavky 

Oprávnené výdavky: 

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. súvisiace všeobecné náklady definované v časti 1.2 Všeobecné podmienky 

oprávnenosti pre projektové opatrenia (v zmysle čl. 45 nariadenia 1305/2013 

v PRV 2014 – 2020 kapitola 8.1.3) 

Pozn. 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 vzniknuté pri 

uskutočnení VO, ktoré sa začalo najskôr dňa 19.apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje 

aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods.2písm. 

c) nariadenia EPFRV.  

 

Výška 

príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška podpory: 10 000 EUR 

Maximálna výška podpory: 100 000 EUR 

Finančný plán   Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

                                                           
1 Pre účely PRV SR 2014 – 2020  (opatrenie 19 LEADER) sa za vidiecke oblasti považujú obce ako žiadatelia  do 20 000 

obyvateľov, v prípade  prímestských časti do 5 000 obyvateľov 
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    - - 

Spolu  200 000,00  150 000,00  50 000,00  0,00 0,00 
 

Princípy pre 

stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií / 

Hlavné 

zásady 

výberu 

operácií 

 

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou 

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového hodnotenia. Zároveň 

bude stanovená minimálna prahová hodnota, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby 

bol oprávnený, prípadne bude stanovená podmienka, že ak niektoré 

z definovaných kritérií projekt nespĺňa (resp. hodnotenie je 0) nemôže byť 

schválený (aspekt kvality). 

V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné princípy: 

 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení realizácie 

bude funkčný a životaschopný, či jednotlivé činnosti a aktivity projektu 

komplexne riešia požadovaný stav, t. z. či nejde len o 1 etapu projektu, na 

ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa); 

 udržateľnosť – finančná a technologická udržateľnosť – zabezpečenie 

ďalších zdrojov financovania po ukončení realizácie projektu, použitie 

moderných, nezastaralých technológií; 

 realizovateľnosť –  či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý 

cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, ktoré môžu projekt 

ohroziť; 

 hospodárnosť  –  zásada  hospodárnosti znamená, že žiadateľ  pri 

zabezpečení realizácie projektu postupuje čo možno najhospodárnejšie, t. 

j., že výdavky/náklady na akúkoľvek  fázu projektu sú minimálne možné a 

pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce žiadateľ 

dosiahnuť; 

 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k 

disponibilným verejným prostriedkom. Zásada efektívnosti na úrovni 

projektu je chápaná aj ako stanovenie takých cieľov projektu, aby sa 

dosiahol celkový žiadaný efekt projektu; 

 uprednostnené budú projekty súvisiace s ekonomickým rozvojom a/alebo 

projekty, ktoré kombinujú viacero akcií vytvárajúcich konkrétne 

podmienky pre ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z. napr., že 

podporené investície budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj 

podnikania a pod.), za predpokladu súladu ekonomického rozvoja s 

ochranou životného prostredia a racionálneho využitia prírodných zdrojov; 

 uprednostnené budú projekty začleňujúce prvky zelenej infraštruktúry; 

 uprednostnené budú projekty, v rámci ktorých budú mať realizované 

operácie dopad na širšie územie viacerých katastrov obcí a budú 

predkladané združeniami obcí; 

 uprednostnené budú projekty obcí do 500 obyvateľov (vrátane) pred 

projektmi obcí s vyšším počtom obyvateľov; 

princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore (zvýhodňovanie 

projektov, ktoré riešia aj problémy marginalizovaných skupín). 
Merateľné 

ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 
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Opatrenie 

7.2/B 1.1 

Novovybudované/ 

zrekonštruované chodníky 

m2 0 2 500 

Novovybudované/ 

zrekonštruované mosty 

m2 0 50 

Novovybudované/ 

zrekonštruované cyklotrasy 

m 0 0 

Novovybudované/ 

zrekonštruované 

kanalizácie, vodovod, ČOV 

m 0 150 

Upravené/  zrekonštruované  

verejné priestranstvá  

m2 0 500 

Novovybudované/ 

zrekonštruované miestne 

komunikácie 

m2 0 250 

Novovybudované/ 

zrekonštruované verejné 

osvetlenie  

ks 0 10 

 

Indikatívny 

harmonogram 

výziev 

 

 

 

 

 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

  

  

  

  

Povinné 

prílohy 

stanovené 

MAS 

MAS si nestanovila povinné prílohy 

 

 

Tabuľka č. 4. D: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  B 1.2 Podpora investícií do miestnych základných služieb  pre vidiecke 

obyvateľstvo 

Priradenie kódu 

opatrenia  

Opatrenie 7 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 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV  

 

Primárna FO: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Sekundárna FO predominantná: 6B 

Sekundárna FO doplnková: 3A, 4A-4C, 5C, 6A 

Ciele opatrenia  Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na území MAS Šafrán v súlade 

s historicko – kultúrnymi charakteristikami územia. 

Zdôvodnenie výberu Zo SWOT analýzy v oblasti kvality a úrovne miestnej technickej a sociálnej 

infraštruktúry na území MAS vyplynulo, že v niektorých obciach nie je 

doposiaľ na dostačujúcej úrovni vybudovaná základná technická a sociálna 

infraštruktúra. V rámci Stratégie CLLD chceme kontinuálne pokračovať v 

jej dobudovaní a skvalitnení. 

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 
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pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich 

kultúrnych domov; (6B, 6A) 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; (6B, 6A) 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok 

odpadov resp. opusteného odpadu; (6B, 4A-4C) 

 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.6B, (6A, 3A) 

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou 

energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. (6B, 6A, 5C) 

Oprávnení prijímatelia  obce vo vidieckych oblastiach2 zahrnuté do územia MAS ŠAFRÁN 

 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom 

obyvateľov do 1 000 vrátane).  

Intenzita pomoci  Pravidla spolufinancovania: 

EPFRV: 75% 

Štátny rozpočet: 25% 

Vlastné zdroje: 0 % 

Oprávnené výdavky Oprávnené výdavky: 

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. súvisiace všeobecné náklady definované v časti 1.2 Všeobecné 

podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia (v zmysle čl. 45 

nariadenia 1305/2013 v PRV 2014 – 2020 kapitola 8.1.3) 

Pozn. 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 vzniknuté pri uskutočnení VO, ktoré 

sa začalo najskôr dňa 19.apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 

náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods.2písm. 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 

                                                           
2 Pre účely PRV SR 2014 – 2020  (opatrenie 19 LEADER) sa za vidiecke oblasti považujú obce ako žiadatelia  do 20 000 obyvateľov, 

v prípade  prímestských časti do 5 000 obyvateľov 
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MR 

1
6

0
 0

0
0
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1
2

0
 0

0
0

,0
0
  

4
0

 0
0

0
,0

0
  

0
,0

0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

Spolu  160 000,00 120 000,00  40 000,00  0,00  0,00 
 

Princípy pre 

stanovenie výberových 

a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

 

 

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového hodnotenia. 

Zároveň bude stanovená minimálna prahová hodnota, ktorú musí projekt 

dosiahnuť, aby bol oprávnený, prípadne bude stanovená podmienka, že ak 

niektoré z definovaných kritérií projekt nespĺňa (resp. hodnotenie je 0) 

nemôže byť schválený (aspekt kvality). 

V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné princípy: 

 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení 

realizácie bude funkčný a životaschopný, či jednotlivé činnosti 

a aktivity projektu komplexne riešia požadovaný stav, t. z. či nejde 

len o 1 etapu projektu, na ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa); 

 udržateľnosť – finančná a technologická udržateľnosť – 

zabezpečenie ďalších zdrojov financovania po ukončení realizácie 

projektu, použitie moderných, nezastaralých technológií; 

 realizovateľnosť –  či bude realizáciou plánovaných činností 

dosiahnutý cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, 

ktoré môžu projekt ohroziť; 

 hospodárnosť  –  zásada  hospodárnosti znamená, že žiadateľ  pri 

zabezpečení realizácie projektu postupuje čo možno 

najhospodárnejšie, t. j., že výdavky/náklady na akúkoľvek  fázu 

projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte stále dosiahne účel 

(cieľ projektu), ktorý chce žiadateľ dosiahnuť; 

 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo 

vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom. Zásada 

efektívnosti na úrovni projektu je chápaná aj ako stanovenie takých 

cieľov projektu, aby sa dosiahol celkový žiadaný efekt projektu; 

 uprednostnené budú projekty súvisiace s ekonomickým rozvojom 

a/alebo projekty, ktoré kombinujú viacero akcií vytvárajúcich 

konkrétne podmienky pre ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z. 

napr., že podporené investície budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu súladu 

ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia a 

racionálneho využitia prírodných zdrojov; 

 uprednostnené budú projekty, v rámci ktorých budú mať 

realizované operácie dopad na širšie územie viacerých katastrov 

obcí a budú predkladané združeniami/skupinami obcí 

 uprednostnené budú projekty začleňujúce prvky zelenej 

infraštruktúry; 

 uprednostnené budú projekty obcí do 500 obyvateľov (vrátane) 

pred projektmi obcí s vyšším počtom obyvateľov; 
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princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore 

(zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia problémy marginalizovaných 

skupín). 

  

  

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

Opatrenie 

7.4 /B 1.2 

Novovybudované/ 

zrekonštruované 

športoviská 

Počet 0 2 

Novovybudované/ 

zrekonštruované 

obecné objekty  

Počet 0 6 

 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

 

 

 

 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

  

  

  

  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
MAS si nestanovila povinné prílohy 

 

Tabuľka č. 4. E: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  B 2.2 Podpora investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry 

malých rozmerov 

Priradenie kódu opatrenia  Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 

rozmerov pre verejne využitie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV  

 

Primárna FO: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Sekundárna FO predominantná: 6B 

Sekundárna FO doplnková: 6A 

Ciele opatrenia  Vybudovať prvky infraštruktúry malých rozmerov v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu 

Zdôvodnenie výberu Z analýzy územia vyplýva, že územie disponuje dostatočným 

kultúrnym, historickým a prírodným  potenciálom, avšak tento 

potenciál nie je dostatočne využitý z dôvodu nízkej kvality 

sprievodných služieb a nedostatočnej propagácie územia. MAS 

Šafrán má aj v novom programovacom období ambíciu pomáhať 

vytvárať podmienky na poskytovanie a zlepšovanie služieb v oblasti 

cestovného ruchu a turizmu. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest 

vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, 

prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a 

galerijných zariadení a pod.; 

 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 

informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, 

budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, 

informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 

chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie 
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doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, 

stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, 

budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na 

existujúcich cykloturistických trasách a pod. 

 

Oprávnení prijímatelia  obce vo vidieckych oblastiach3 zahrnuté do územia MAS 

ŠAFRÁN 

 združenie obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom 

obyvateľov do 1 000 vrátane) 

Intenzita pomoci  Pravidla spolufinancovania: 

EPFRV: 75% 

Štátny rozpočet: 25% 

Vlastné zdroje: 0% 

Oprávnené výdavky Oprávnené výdavky: 

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.  súvisiace všeobecné náklady definované v časti 1.2 Všeobecné 

podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia (v zmysle čl. 45 

nariadenia 1305/2013 v PRV 2014 – 2020 kapitola 8.1.3) 

 

Pozn. 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 vzniknuté pri uskutočnení VO, ktoré sa 

začalo najskôr dňa 19.apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na 

všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 

ods.2písm. c) nariadenia EPFRV.  

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku:  3000 EUR 

Maximálna výška príspevku:  5 000 EUR 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

 

MR 
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3
 0

6
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0
,0

0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

Spolu  12 269,00 9 201,75  3 067,25  0,00 0,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  
Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového 

hodnotenia. Zároveň bude stanovená minimálna prahová hodnota, 

                                                           
3 Pre účely PRV SR 2014 – 2020  (opatrenie 19 LEADER) sa za vidiecke oblasti považujú obce ako žiadatelia  do 20 000 obyvateľov, v prípade  

prímestských časti do 5 000 obyvateľov 
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hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol oprávnený, prípadne bude 

stanovená podmienka, že ak niektoré z definovaných kritérií projekt 

nespĺňa (resp. hodnotenie je 0) nemôže byť schválený (aspekt 

kvality). 

V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované nasledovné 

princípy: 

 komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po 

ukončení realizácie bude funkčný a životaschopný, či 

jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexne riešia 

požadovaný stav, t. z. či nejde len o 1 etapu projektu, na ktorú 

musí nadväzovať ďalšia etapa); 

 udržateľnosť – finančná a technologická udržateľnosť – 

zabezpečenie ďalších zdrojov financovania po ukončení 

realizácie projektu, použitie moderných, nezastaralých 

technológií; 

 realizovateľnosť –  či bude realizáciou plánovaných činností 

dosiahnutý cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných 

aspektov, ktoré môžu projekt ohroziť; 

 hospodárnosť  –  zásada  hospodárnosti znamená, že 

žiadateľ  pri zabezpečení realizácie projektu postupuje čo 

možno najhospodárnejšie, t. j., že výdavky/náklady na 

akúkoľvek  fázu projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte 

stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce žiadateľ 

dosiahnuť; 

 efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti 

vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom. Zásada 

efektívnosti na úrovni projektu je chápaná aj ako stanovenie 

takých cieľov projektu, aby sa dosiahol celkový žiadaný efekt 

projektu; 

 uprednostnené budú projekty súvisiace s ekonomickým 

rozvojom a/alebo projekty, ktoré kombinujú viacero akcií 

vytvárajúcich konkrétne podmienky pre ekonomický rozvoj 

vidieckych obcí (t. z. napr., že podporené investície budú mať 

pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), 

za predpokladu súladu ekonomického rozvoja s ochranou 

životného prostredia a racionálneho využitia prírodných 

zdrojov; ; 

 uprednostnené budú projekty, v rámci ktorých budú mať 

realizované operácie dopad na širšie územie viacerých 

katastrov obcí a budú predkladané združeniami obcí (spoločný 

projekt viacerých obcí); 

 uprednostnené budú projekty začleňujúce prvky zelenej 

infraštruktúry; 

 princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín 

k podpore (zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia aj problémy 

marginalizovaných skupín); 

uprednostnené budú projekty obcí do 500 obyvateľov (vrátane) pred 

projektmi obcí s vyšším počtom obyvateľov. 
 

V súlade s Kritériami pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 
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Opatrenie 

7.5 /B 2.2 

 

Zriadenie 

múzejných a 

galerijných 

zariadení (uveďte 

stručný popis 

týchto 

uskutočnených 

aktivít) 

 

text 

0 1 

 

Turistické 

informácie a 

informačné tabule 

Počet 0 1 

 

Ostatné, 

nezaradené v 

predchádzajúcich 

bodoch (uveďte 

stručný popis 

týchto 

uskutočnených 

aktivít) 

Počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 
 

 

 

 

V zmysle schváleného harmonogramu výziev. 

 

  

  

  

Povinné prílohy stanovené 

MAS 
MAS si nestanovila povinné prílohy 

 

Tabuľka č. 4. F: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  B 3.1 Projekty spolupráce MAS Šafrán 

Priradenie kódu opatrenia  19 Podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného 

komunitou  

Podopatrenie 19.3 – Príprava a vykonávanie činností spolupráce 

miestnej akčnej skupiny 

Priradenie k fokusovej oblasti 

PRV  

 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  Podporiť miestny rozvoj územia MAS Šafrán výmenou skúsenosti 

v rámci budovania partnerstiev 

 

Zdôvodnenie výberu Spolupráca medzi partnerstvami CLLD na vnútroštátnej a aj na 

nadnárodnej úrovni je podstatným prostriedkom na výmenu a prenos 

osvedčených postupov a na pomoc rozšírenia úspešných 

projektových nápadov. Projekty spolupráce v rámci iniciatívy 

LEADER sú menšieho charakteru vychádzajúce z lokálnych potrieb 

územia. Projekty sú zamerané najmä na hľadanie spoločného 

potenciálu, budovanie spoločných tradícií, zvyšovanie turistického 

potenciálu spolupracujúcich území, ale aj výmenu skúseností, 

informačné a propagačné aktivity a pod. 
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Rozsah a oprávnené činnosti   Podľa rozsahu a oprávnených činností uvedených v dokumente 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (kapitola 8.2.15.3.4 

Príprava a vykonávanie projektov spolupráce MAS) 

Oprávnení prijímatelia  Miestne akčné skupiny vyberané a schválené riadiacim orgánom 

na implementáciu stratégie miestneho rozvoja.  

 Verejno – súkromné partnerstvo pracujúce na princípoch 

LEADER/CLLD. Partner projektu, ktorým bude verejno – 

súkromné partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER/CLLD 

(bez štatútu MAS) zo SR môže byť zároveň aj prijímateľom.  

Intenzita pomoci  Pravidla spolufinancovania: 

EPFRV: 75% 

Štátny rozpočet: 25% 

Vlastné zdroje: 0% 

Oprávnené výdavky Oprávnené sú výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú 

v súlade s podporovanými činnosťami v rámci daného podopatrenia 

definované v časti 1.2 Všeobecné podmienky oprávnenosti pre 

projektové opatrenia (v zmysle čl. 45 nariadenia 1305/2013 v PRV 

2014 – 2020 kapitola 8.1.3) 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

 

MR 

1
5
0

 0
0
0
,0

0
 

1
1
2

 5
0
0
,0

0
 

3
7
 5

0
0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

Spolu  150 000,00 112 500,00 37 500,00 0,00 0,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií 

 V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém 

bodového hodnotenia. Zároveň bude stanovená minimálna 

prahová hodnota, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol 

oprávnený (aspekt kvality). 

 Výber projektov spolupráce pri oboch typoch spolupráce 

bude zabezpečený na základe priebežnej výzvy, príp. 

viacerých výziev na národnej úrovni. 

 Špecifické určenie získania NFP bude predmetom príručky 

pre žiadateľov a ako aj spoločných pravidiel pre všetky 

investície. 

 RO pri schvaľovaní projektov spolupráce bude prihliadať na 

spolufinancovanie zo strany MAS. 

Uprednostnené budú projekty, ktoré nadväzujú na intervencie 

programov ETC a/alebo nadväzujú na iné schválené územné 

stratégie, príp. iné rozvojové dokumenty (napr. krajinno-ekologické 

plány). 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

Opatrenie 

19.3/       

B  3.1 

Realizovaný 

projekt spolupráce 

Počet 0 3 
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Indikatívny harmonogram 

výziev 

v súlade s vyhlásenou výzvou RO 

 

Tabuľka č. 4 G: Opatrenie stratégie CLLD   

 

Názov opatrenia  C 1.1 Animačné a propagačné aktivity MAS Šafrán 

Priradenie kódu opatrenia  Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady o oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV  

 

19 Podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného 

komunitou  

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach  

Ciele opatrenia  Zabezpečenie efektívneho riadenia implementácie stratégie CLLD 

„Rozvoj Šafránu – naša priorita” a animácie územia MAS Šafrán 

Zdôvodnenie výberu Podpora v rámci operácie bude poskytovaná na náklady v súvislosti 

s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie a 

informovanosť o dotknutom území. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

  

Podľa rozsahu a oprávnených činností uvedených v dokumente 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (kapitola 8.2.15.3.2 Chod  

miestnej akčnej skupiny a animácia) 

Oprávnení prijímatelia MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho 

rozvoja, a má právnu formu občianske združenie – v zmysle zákona 

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

Intenzita pomoci  Pravidla spolufinancovania: 

EPFRV: 75% 

Štátny rozpočet: 25% 

Vlastné zdroje: 0% 

Oprávnené výdavky 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 stým spojených prác, 

 vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na 

rozširovanie vedomostí a zručností pri príprav projektov.  

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

v súlade s PRV  

Finančný plán   

 

 

 

Región  Spolu EÚ ŠR VZ iné 
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VR 
   - - 

Spolu  40 000,00  30 000,00  10 000,00  0,00 0,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

 V súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
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Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

- - - --  
 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

v súlade s vyhlásenou výzvou RO 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

netýka sa  

 

Tabuľka č. 4. H - I: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  A 3.1 Zakladanie nových mikro a makro podnikov, SZČO 

a družstiev / A 3.2 Podpore existujúcich mikro a makro 

podnikov, SZČO a družstiev  

Priradenie kódu opatrenia  Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií 

miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k fokusovej oblasti 

/ŠC IROP 

 

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácií 

Ciele opatrenia  Podpora vidieckej ekonomiky a tvorby pracovných miest 

v nepoľnohospodárskych odvetviach na území MAS ŠAFRÁN 

do konca roku 2023.(Cieľ A3) 

Zdôvodnenie výberu  

Vychádzajúc zo zmapovaných potrieb územia je žiadúce súkromný 

sektor na území MAS ŠAFRÁN podporiť v dvoch rovinách, 

začínajúce a existujúce podnikateľské subjekty. Už existujúci 

podnikatelia sa nachádzajú na inej štartovacej čiare, majú za sebou 

mnoho skúsenosti, sú odborníkmi vo svojej oblasti, sú etablovaní na 

trhu a ich cieľom je expandovať, rozširovať pole svojej pôsobnosti, 

zavádzať do podnikania inovatívne metódy, zvyšovať počet svojich 

zamestnancov, využívať obnoviteľné zdroje energie a modernizovať 

svoje technológie s prihliadnutím na tvorbu a ochranu životného 

prostredia. Žiaduce je preto vzájomná spolupráca medzi subjektmi 

v danej oblasti a nadviazanie takých partnerstiev, ktoré môžu vyústiť 

do realizácie integrovaných projektov. 

Rozsah a oprávnené činnosti   

A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev: 

A1 Podpora podnikania a inovácií: 

 obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

 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 

Oprávnení žiadatelia/ 

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 opatrení 

LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH. 

Intenzita pomoci  Pravidlá spolufinancovania súkromný sektor mimo schém štátnej  

pomoci: 

EFRR: 55% 
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Štátny rozpočet: 0% 

Vlastné zdroje: 45% 

Pravidlá spolufinancovania v rámci schém pomoci de minimis: 

EFRR: 55% 

Štátny rozpočet: 0% 

Vlastné zdroje: 45% 

 

Oprávnené výdavky Oprávnené výdavky: 

 Obstarávanie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných 

miest, 

 Nutné stavebno – technické 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 skúsenosti. 

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 
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VR 
- - - - - 

Spolu   

640 058,00 

 

352 031,90 

0,0

0 

 

288 026,10 

0,00 

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

 

V súlade s Konceptom implementácie stratégie CLLD, kapitola 5 

Kritériá pre výber projektov užívateľov -SADA HONODTIACICH 

KRITÉRIÍ 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

Aktivita  

5.1.1 / 

A 3.1 

Nárast 

zamestnanosti  

v podporovaných 

podnikoch 

FTE 0 3 

Podniky, ktorým 

sa poskytuje 

podpora 

Počet 0 3 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

 

 

 

 

 

A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev/ A1 

Podpora podnikania a inovácií: 

A: 2/2019 

 

  

  

  

  

Povinné prílohy stanovené 

MAS 
MAS si nestanovila povinné prílohy 
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Tabuľka č. 4. J: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  B 1.6 Budovanie verejných vodovodov 

Priradenie kódu opatrenia  Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií 

miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k fokusovej oblasti 

/ŠC IROP 

 

Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi 

vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných 

službách a vo verejných infraštruktúrach  

Ciele opatrenia   

Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na území MAS Šafrán 

v súlade s historicko – kultúrnymi charakteristikami územia (Cieľ 

B1) 

Zdôvodnenie výberu Z analýzy územia vyplynulo, že na území MAS sa nachádzajú obce 

ktoré doposiaľ nemajú dobudovaný verejný vodovod. 

 

Na základe podrobného auditu územia MAS Šafrán je zrejmé, že 

absentuje dobudovaný/ vybudovaný vodovod, čo enormne znižuje 

kvalitu života v týchto obciach. Prostredníctvom tejto aktivity 

chceme dosiahnuť zvýšenie napojenosti domácností na verejný 

vodovod. 

Rozsah a oprávnené činnosti   

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

F. Vodovod a kanalizácia 

F1. Verejný vodovod 

Popis oprávnenej aktivity: 

• budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich 

súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v 

aglomeráciách do 2 000 EO podľa aktualizovaného 

Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 

91/271/EHS 

Oprávnení prijímatelia  Obce  zahrnuté do územia MAS 

Intenzita pomoci Pravidlá spolufinancovania: 

EFRR: 95% 

Štátny rozpočet: 0% 

Vlastné zdroje: 5% 

Oprávnené výdavky Budú uvedené vo výzve na predkladanie projektov ReS  

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

Minimálna výška príspevku:20 000 EUR 

Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR 

Finančný plán   
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VR 

Spolu  102 215,47 97 104,70  0,00 5 110,77 0,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

 Projekt musí mať preukázateľný dopad na podporu, rozvoj 

alebo posinenie vzťahov medzi mestom a jeho okolím 

zázemím obcí alebo medzi obcou ako rozvojovým pólom 

a jeho sídelným zázemím 

 Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí” 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

Aktivita 

5.1.2 / 

B 1.6 

Nové služby 

a prvky verejnej 

infraštruktúry 

Počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 
 

 

 

 

F. Vodovod a kanalizácia 

F1. Verejný vodovod:  

Termín vyhlásenia výzvy: 2/2019 

  

  

  

Povinné prílohy stanovené 

MAS 
MAS si nestanovila povinné prílohy 

 

Tabuľka č. 4. L: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  C 1.2 Zabezpečenie chodu MAS a implementácia stratégie 

CLLD 

Priradenie kódu opatrenia  Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií 

miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k fokusovej oblasti 

ŠC IROP 

 

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácií 

Ciele opatrenia  Oprávnené aktivity: 

 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených 

s riadením uskutočňovania stratégií CLLD 

Zdôvodnenie výberu Zabezpečenie efektívneho riadenia implementácie stratégie CLLD 

„Rozvoj Šafránu – naša priorita” a animácia územia MAS Šafrán 

Rozsah a oprávnené činnosti V súlade s IROP 

Oprávnení prijímatelia  Miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu)  

Intenzita pomoci  Pravidla spolufinancovania: 

EFRR: 95% 

Štátny rozpočet: 0% 

Vlastné zdroje: 5% 

Oprávnené výdavky Oprávnené náklady: 

 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 
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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 úrovní MAS). 

Výška príspevku (minimálna 

a maximálna) 

V súlade  s IROP 

Finančný plán   

 

 

 

Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 
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VR 

     

Spolu  159 473,68  151 500,00 0,00 7 973,68  0,00 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / Hlavné 

zásady výberu operácií 

 Počas doby udržateľnosti projektu nesmie dôjsť k zásadnému 

poklesu zamestnanosti v podniku vo vzťahu k podporeným 

aktivitám projektu 

 Zvýhodnené budú projekty, ktorých výsledkom je vytvorenie 

najmenej jedného pracovného miesta. V prípade, že projekt 

vytvorí pracovné miesta, bude zvýhodnený v závislosti od počtu 

vytvorených pracovných miest 

 Zvýhodnené budú projekty, ktorých aktivity sa týkajú podpory 

výrobkov a služieb, ktoré sú pre trh nové alebo výrobkov 

a služieb, ktoré sú pre nové pre podnik (inovácie) 

 Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí” 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/

ID 

Názov/Ukazov

ateľ 

Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

- - - - - 
 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

- 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

MAS si nestanovila povinné prílohy 

 

Základná alokácia pre MAS v zmysle kapitoly 6.4 Systéme riadenia CLLD sa bude realizovať 

v predpokladanom  termíne od novembra 2017 do decembra 2020. 

 

Akčný plán pre dodatočnú alokáciu MAS 

Akčný plán pre dodatočnú alokáciu MAS sa bude čerpať v prípade, ak MAS splní míľniky pre 

získanie dodatočnej výkonnostnej alokácie v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD. 

Táto dodatočná finančná alokácia sa bude realizovať v predpokladanom termíne január 2021 

do decembra 2022. 

 

Tabuľka č.4.Y: Opatrenia PRV- akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia A 1.1 Podpora na začatie podnikania pre mladých 

poľnohospodárov 



131 
 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami 

do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny tým, 

že sa mladým poľnohospodárom do 40 rokov poskytne finančná 

podpora na začatie ich poľnohospodárskej podnikateľskej činnosti 

a prierezovému cieľu inovácie 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 100 000,00 100 000,00 0,00  

VR - - - 

Spolu 100 000,00 100 000,00 0,00 

 

Názov opatrenia A 1.2 Podpora na začatie podnikania pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych 

podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie 

poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti 

na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 30  000,00 30 000,00 0,00  

VR - - - 

Spolu 30 000,00 30 000,00 0,00  

 

Názov opatrenia B 1.1 Podpora investícií do všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 180 000,00 180 000,00 0,00  

VR - - - 

Spolu 180 000,00 180 000,00 0,00  

 

Názov opatrenia B 1.2 Podpora investícií do miestnych základných služieb  pre 

vidiecke obyvateľstvo 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 144 000,00 144 000,00 0,00  

VR - - - 

Spolu 144 000,00 144 000,00 0,00  

 

Názov opatrenia B 2.2 Podpora investícií do rekreačnej a turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 
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Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 11 542,10 11 542,10 0,00  

VR - - - 

Spolu 11 542,10 11 542,10 0,00  

 

Názov opatrenia C 1.1 Animačné a propagačné aktivity MAS Šafrán 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s PRV 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 36 000,00 36 000,00 0,00  

VR - - - 

Spolu 36 000,00 36 000,00 0,00  

 

 

Tabuľka č. 4Z: Opatrenia IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu 

Názov opatrenia A 3.1 Zakladanie nových mikro a makro podnikov, SZČO 

a družstiev 

Priradenie k ŠC IROP 

 

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s IROP 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 135 977,59 129 178,71 6 798,88 

VR - - - 

Spolu 135 977,59 129 178,71 6 798,88 

 

Názov opatrenia A 3.2 Podpora existujúcich mikro a makro podnikov, SZČO 

a družstiev 

Priradenie k ŠC IROP 

 

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s IROP 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 200 000,00 180 000,00 20 000,00 

VR - - - 

Spolu 200 000,00 180 000,00 20 000,00 

 

Názov opatrenia B 1.6 Budovanie verejných vodovodov 

Priradenie k ŠC IROP 

 

Špecifický cieľ č. 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 Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 91 993,92 87 394,23 4 599,69 

VR - - - 

Spolu 91 993,92 87 394,23 4 599,69 
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Názov opatrenia C 1.2 Zabezpečenie chodu MAS a implementácia stratégie 

CLLD 

Priradenie k ŠC IROP 

 

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

V súlade s IROP 

Finančný plán 

 

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 151 578,95 144 000,00 7 578,95 

VR - - - 

Spolu 151 578,95 144 000,00 7 578,95 

 

 

 

5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

 Realizácia opatrení a aktivít navrhnutých v stratégii CLLD nekončí zmapovaním jeho 

potenciálu, vyhodnotením jeho slabých a silných stránok, príležitosti a ohrození, identifikáciou 

kľúčových potrieb, stanovením vízie, strategických priorít, strategického cieľa, špecifických 

cieľov a opatrení, pretavených do akčného plánu formou prijatých aktivít. Dôležitou etapou 

stratégie CLLD je priebežný monitoring procesu, kontrola a analýza jej reálnosti 

a udržateľnosti naštartovaných aktivít. Tento proces bude zabezpečovaný monitoringom 

a systémom hodnotiacich kritérií. Priebežne hodnotenie povinných a dodatočných 

monitorovacích ukazovateľov bude vykonávané na základe monitorovacích správ. Na kontrolu 

činnosti samotnej MAS Šafrán je volená Zhromaždením členov Dozorná rada, ktorá za svoju 

činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Na kontrolu implementačného procesu je určený 

Kontrolný a monitorovací výbor MAS.  Koneční prijímatelia – predkladatelia projektov budú 

na základe Zmluvy o NFP povinní predkladať monitorovacie správy spolu s poslednou 

žiadosťou o platbu RO a MAS. Týmto spôsobom sa zabezpečí priebežný monitoring 

implementácie. MAS Šafrán v rámci svojej činnosti bude priebežne monitorovať stav projektov 

počas realizácie.   

 MAS Šafrán bude každoročne Riadiacemu orgánu podávať výročnú správu. Výsledky 

uvedené vo  výročnej správe budú slúžiť na zlepšenie a zefektívnenie riadenia a implementácie 

stratégie CLLD. V roku 2018 a 2019  sa bude podávať rozšírená výročná správa o vykonávaní 

programu.  

 Monitorovanie predstavuje základný nástroj riadenia a predstavuje pravidelnú činnosť 

zameranú na sledovanie stanovených cieľov na jednotlivých úrovniach implementácie PRV SR 
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2014 – 2020 a IROP prostredníctvom vyhodnocovania údajov. MAS Šafrán bude pravidelné 

sledovať povinné monitorovacie ukazovatele v zmysle zmluvy o NFP. 

 MAS v rámci hodnotenia bude vykonávať nasledovné hodnotenia: 

 Strednodobé hodnotenie (mid – term) – v polovici implementácie stratégie CLLD, 

najneskôr do 30.06.2020 spolu s predložením „Správy o implementácií stratégie 

CLLD” 

 Záverečné hodnotenie (ex-post) – toto hodnotenie bude zamerané na celkovú účinnosť 

a efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov EPFRV a EFRR. 

MAS Šafrán bude  hodnotenie stratégie CLLD vykonávať aj formou sebahodnotenia MAS 

(sebahodnotenie MAS sa bude vykonávať raz ročne formou sebahodnotiacich dotazníkov). 

 

Implementácia stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER 

 Oblastné stratégie miestneho rozvoja 

MAS Šafrán je združenie 22 obcí, čo predstavuje malé, homogénne a spoločenský 

súdržne územie, ktoré spájajú spoločné tradície, miestna identita a ich cieľom je 

zvýšenie ekonomickej sebestačnosti vidieckeho územia so zreteľom na ochranu 

a tvorbu životného prostredia a zachovanie jeho kultúrno – historického charakteru. 

 Prístup zdola nahor 

MAS Šafrán uplatňuje pri implementácii prístup zdola nahor, t.z. zapája miestnych 

aktérov do rozvoja územia.  

 Verejno – súkromné partnerstvá – MAS 

MAS Šafrán má právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je to zoskupenie predstaviteľov verejných 

a súkromných miestnych spoločensko – hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni 

rozhodovania nemá žiadna skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. 

 Uľahčovanie inovácie 

 MAS Šafrán je flexibilné združenie, čo mu umožňuje uľahčovať inovatívne prístupy 

v rozvoji vidieckych oblastí (inovatívne nápady pri implementácii projektov, 

informačné a komunikačné technológie).Integrované a viacsektorové akcie 

MAS Šafrán pri implementácii stratégii CLLD bude uplatňovať integrované znaky 

(využívanie ľudského kapitálu, budovanie občianskej zodpovednosti, multifondovosť 

stratégie, vzájomná spolupráca medzi verejným a neverejným sektorom). 

 Vytváranie sietí 
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MAS Šafrán pri implementácii stratégie CLLD ráta s projektmi spolupráce, kde bude 

prekonávať izoláciu regiónu a zlepšovať spoluprácu medzi vidieckymi oblasťami. 

 Spolupáca 

MAS Šafrán bude spolupracovať na spoločnom projekte s inom miestnou skupinou 

v regióne, formou výmeny skúsenosti 

 

Popis spôsobu hodnotenia multiplikačných efektov 

Spôsob hodnotenia multiplikačných efektov sa bude vykonávať formou uzavretých otázok: 

P.č. Multiplikačný efekt Otázka ÁNO NIE 

1. Sociálny efekt Bolo obsadené novovytvorené pracovné miesto 

znevýhodneným občanom? 

  

2. Ekonomický efekt Stúpla implementáciou stratégie CLLD 

zamestnanosť na území MAS Šafrán? 

  

3. Ekonomický efekt Vznikol na území MAS Śafrán nový 

podnikateľský subjekt? 

  

4. Ekonomický efekt Zlepšil sa stav technickej infraštruktúry na 

území MAS Šafrán s dopadom na 

podnikateľské prostredie? 

  

5. Ekonomický efekt Podporil sa na území  MAS Šafrán 

podnikateľský subjekt, ktorý využíva nové 

technológie? 

  

6. Environmentálny 

efekt 

Prispieva realizovaný projekt k ochrane 

životného prostredia? 

  

7. Environmentálny 

efekt 

Podporuje implementácia stratégie CLLD 

ekologické poľnohospodárstvo? 

  

8. Environmentálny 

efekt 

Prispieva realizovaný projekt ku znižovaniu 

energetickej náročnosti? 

  

 

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele 

 Jednotlivé monitorovacie ukazovatele pre všetky navrhnuté opatrenia a aktivity 

stratégie CLLD sú uvedené  v akčnom pláne (viď kapitola 5.2 – v časti merateľné 

ukazovatele).  

Tabuľka č. N22: Ukazovatele na úrovní opatrení a aktivít 

Opatrenie Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Cieľová hodnota do 

roku 2023 

A 1.1 Celkové verejné výdavky € 100 000,00  
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 Počet podporených 

poľnohospodárskych 

podnikov/ príjemcov 

(celkom) 

Počet 2  

A 1.2 

Celkové verejné výdavky € 45 000,00                  

 

Počet podporených 

poľnohospodárskych 

podnikov/ príjemcov 

(celkom) 

Počet 3  

B 1.1 

Celkové verejné výdavky € 200 0000,00  

 

Počet podporených 

činností/operácií  

Počet  10 

Počet prijímateľov  Počet  10 

B 1.2 

Celkové verejné výdavky € 160 000,00   

Počet projektov Počet 9 

Počet prijímateľov Počet  9 

B 2.2 

Celkové verejné výdavky € 12 269,00     

 

Počet podporených činností / 

operácií  

Počet  3 

Počet prijímateľov Počet  3 

B 3.1 

Celkové verejné výdavky € 150 000,00 

Počet projektov Počet 3 

Počet účastníkov PS Počet 20 000,00 

C 1.1 
Celkové verejné výdavky € 40 000,00    

Počet beneficientov Počet 20 000,00 

A 3.1 

Celkové verejné výdavky € 143 531,90  

Počet prijímateľov Počet  3 

Počet nových podnikov Počet   3 

A 3.2 

Celkové verejné výdavky € 208 500,00  

Počet prijímateľov Počet  3 

Počet pracovných miest Počet  3 

B 1.6  
Celkové verejné výdavky € 97 104,70  

Počet  projektov Počet  1 

C 1.2 
Celkové verejné výdavky € 151 500,00  

Počet beneficientov Počet 20 000,00 

 

 

Tabuľka č. 5: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 2014-2020 

Názov cieľového ukazovateľa 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb  20 000         

Počet obyvateľov podporenej MAS 18 543 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) 

(oblasť zamerania 6B) 
5 



137 
 

 

Tabuľka č. 6: Celkové verejné výdavky – PRV SR 2014-2020 

Názov ukazovateľa výstupu 

Cieľová 

hodnota v roku 

2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci 

stratégie CLLD (len časť z PRV) 
557 269,00  

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a 

oživení - (len časť z PRV) 
40 000,00          

 

Tabuľka č. 7: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka Cieľová hodnota 

v roku 2023 

Počet podporených podnikov podnik 6 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 6 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 

podnik 
3 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 

podnik 
3 

Počet nových služieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 
1  

 

 

 

 

 

 

 

6. Finančný rámec  

6.1 Financovanie stratégie CLLD 

 

Tabuľka č. 8: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (maximálny limit 

podľa vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia 

CLLD), z toho: 

1 157 905,60        

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 966 405,60           

Chod MAS a animácie 191 500,00 

 

 

Tabuľka č. 9: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov  

 Fond Typ regiónu Spolu v EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (maximálny limit podľa vzorca pre 

EPFRV menej 

rozvinutý 

 

557 269,00 
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MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému 

riadenia CLLD), z toho: 

 

EFRR menej 

rozvinutý 

 

600 636,60 

 

Operácie v rámci implementácie stratégie 

CLLD 

EPFRV menej 

rozvinutý  

517 269,00   

EFRR menej 

rozvinutý 

449 136,60              

Chod MAS  EFRR menej 

rozvinutý 

151 500,00   

 viac 

rozvinutý 

- 

 

Animácie 

EPFRV menej 

rozvinutý 

40 000,00                  

 viac 

rozvinutý 

- 

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému riadenia 

CLLD.  

 

 

Tabuľka č. 10: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov  v rámci príslušných programov 

 región PRV IROP SPOLU 
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Š
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viac 
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 chod 
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SPOLU 
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6.2 Finančný plán pre opatrenia 

   PRV:IROP 

pre stratégie mimo BSK (menej rozvinutý región): 54 : 46 

pre stratégie v rámci BSK (viac rozvinutý región): 75 : 25 

    

 

Tabuľka č. 11: Sumárna tabuľka finančného plánu 

Opatrenie stratégie CLLD Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 

A 1.1 Podpora  na začatie 

podnikania  pre mladých 

poľnohospodárov   

EPFRV 

 

MR 

1
0
0

 0
0
0
,0

0
  

7
5
 0

0
0
,0

0
  

2
5
 0

0
0
,0

0
  

0
,0

0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

A 1.2 Podpora na začatie 

podnikania pre  rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov 

EPFRV 

 

MR 

4
5

 0
0
0
,0

0
  

3
3

 7
5
0
,0

0
 

1
1

 2
5
0
,0

0
  

0
,0

0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

      

B 1.1 Podpora investícií do 

všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z EZO 

EPFRV 

 

MR 

2
0

0
 0

0
0

,0
0
  

1
5

0
 0

0
0

,0
0
  

5
0

 0
0

0
,0

0
  

0
,0

0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 
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Tabuľka č. 12: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu  

   PRV (EPFRV) : IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (menej  rozvinutý región): 54:46 

B 1.2 Podpora na investície  do 

miestnych základných služieb 

pre vidiecke obyvateľstvo 

EPFRV 

 

MR 

1
6

0
 0

0
0

,0
0
  

1
2

0
 0

0
0

,0
0
  

4
0
 0

0
0

,0
0

  

0
,0

0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

B 2.2 Podpora investícií do 

rekreačnej a turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov  

EPFRV 

 

MR 

1
2
 2

6
9

,0
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9
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0
1
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5

  

3
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6
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,2
5
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,0
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- - - - - 

C 1.1 Animačné a propagačné 

aktivity 
EPFRV 

 

MR 

4
0
 0

0
0

,0
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3
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0
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0

  

1
0
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0
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,0
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0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

A 3.1 Zakladanie nových mikro 

a makro podnikov, SZČO, 

družstiev/A 3.2 Podpora 

existujúcich mikro a makro 

podnikov, SZČO, družstiev 

EFRR 

 

MR 

 

6
4
0

 0
5
8
,0

0
  

3
5
2

 0
3
1
,9

0
 

0
,0

0
  

6
4
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 0
5
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0
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 

  

      

 
     

B 1.6 Budovanie verejných 

vodovodov, okrem prípadov ich 

súbežnej výstavby s výstavbou 

verejnej kanalizácie 

EFRR 

 

MR 

1
0
2
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1
5
,4

7
 

9
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0
4
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0
,0

0
 

5
 1

1
0
,7

7
  

0
,0

0
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C 1.2 Zabezpečenie chodu MAS 

a implementácia stratégie CLLD 
EFRR 

 

MR 

1
5

9
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7
3

,8
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0
  

0
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0
 

7
 9

7
3

,6
8
 

0
,0

0
 

 

VR 
- - - - - 
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Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región): - 

 

Tabuľka č. 13: Zameranie stratégie podľa sektorov   

Názov opatrenia stratégie 

CLLD 

Rozpočet na opatrenie  Oprávnený 

prijímateľ – 

verejný sektor  

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímateľ – 

neverejný 

sektor 

(označiť 

„X“) 

A 1.1 Podpora  na začatie 

podnikania  pre mladých 

poľnohospodárov   

 

100 000,00 
 X 

A 1.2 Podpora na začatie 

podnikania pre rozvoj 

malých poľnohospodárskych 

podnikov 

 

45 000,00  
 X 

B 1.1 Podpora investícií do 

všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z EZO 

 

200 000,00 
X  

B 1.2 Podpora na investície  

do miestnych základných 

služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo 

 

160 000,00 
X  

B 2.2 Podpora investícií do 

rekreačnej a turistickej 

infraštruktúry malých 

rozmerov 

 

12 269,00 
X  

A 3.1 Zakladanie nových 

mikro a makro podnikov, 

SZČO, družstiev/ A 3.2 

Podpora existujúcich mikro 

a makro podnikov, SZČO, 

družstiev 

 

 

352 031,90 

 X 

    

B 1.6 Budovanie verejných 

vodovodov, okrem prípadov 

ich súbežnej výstavby 

s výstavbou verejnej 

kanalizácie 

 

97 104,70 
X  

Celkový rozpočet podľa 

sektorov  

 

966 405,60  

 

469 373,70 
497 031,90 

Percentuálny pomer 

zamerania stratégie  

--------------------------------------- 
49% 51% 

 

7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť  

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

Prínosom stratégie CLLD k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia MAS Šafrán je 

mobilizácia súkromného a verejného sektora na vyvolanie aktivít, ktoré zlepšujú podmienky  

v podnikateľskom sektore, zvyšujú zamestnanosť, zvyšujú mzdy a pokrývajú náklady na 
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komunitné služby. Výsledkom miestneho ekonomického rozvoja je tvorba a udržanie  

pracovných miest, zlepšenie ekonomiky v komunite, čo v konečnom dôsledku môže 

znamenať  zvýšenie príjmov  pre obyvateľov, a taktiež zlepšenie životných podmienok na 

danom území.  

Stratégia CLLD ponúka dostatočné možnosti podpory pre začínajúcich a existujúcich 

podnikateľov na  začatie resp. rozšírenie podnikateľskej činnosti v rôznych ekonomických 

oblastiach (poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych)  daného územia. MAS Šafrán si po 

dôkladnej analýze územia nastavila celkovo  8 opatrení z PRV ( 5 opatrení)  a IROP ( 3 aktivít), 

z ktorých je na podporu zvyšovania zamestnanosti zameraných:  2 opatrenia z PRV (A 1.1 

Podpora na začatie podnikania pre mladých poľnohospodárov, A 1.2 Podpora na začatie 

podnikania pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov,) a 2 aktivity z IROP (A 3.1 

Zakladanie nových mikro a makro podnikov, SZČO a družstiev, A 3.2 Podpora existujúcich 

mikro a makro podnikov, SZČO a družstiev), na ktoré je celkovo vyčlenených  488 531,90  

EUR.  

 

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

Ciele PRV pre programovacie obdobie 2014 – 2020 sú nasledovné:  

 Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora 

 Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám 

 Vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a 

udržiavania pracovných miest 

Stratégia CLLD je vypracovaná v súlade s cieľmi PRV. Opatreniami, ktoré si MAS vo 

svojej stratégii nastavila  prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti poľnohospodárstva na 

danom území, nabáda  k využívaniu prírodných zdrojov a snaží sa o vyvážený rozvoj vidieckej 

ekonomiky, rovnomerným rozdelením zdrojov.  Podmienkou získania nenávratného 

finančného príspevku je vytvorenie pracovného miesta formou samozamestnania, alebo 

zamestnania inej osoby. Predpokladaný počet novovytvorených pracovných miest v rámci 

opatrení PRV je 5 .  V rámci stratégie CLLD plánujeme podporiť  2 mladých poľnohospodárov,  

3 malých poľnohospodárskych podnikov  MAS Šafrán plánuje vo svojej stratégií podporiť 

začínajúcich poľnohospodárov nielen finančne, ale aj odborne formou informačných 

a demonštračných aktivít. Kvalita života súvisí s miestnym ekonomickým rozvojom, ako aj so 

zastavením odlivu obyvateľstva z vidieka, z dôvodu ktorého je potrebné zvýšiť kvalitu 

infraštruktúry a dostupnosť miestnych služieb, prostredníctvom 3 opatrení PRV (B 1.1 Podpora 

investícií do všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie OZE, 
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B 1.2 Podpora na investície do miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, B 2.2 

Podpora investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov).  

 

7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

Globálny cieľ IROP pre programovacie obdobie 2014 – 2020:  

 podporiť zvýšenie kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných 

služieb s dopadom na vyvážený územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu 

súdržnosť regiónov, miest a obcí 

Stratégia CLLD aplikuje integrovaný prístup pre dosiahnutie cieľov vyplývajúcich 

z detailnej analýzy územia.  Aktivity v rámci  IROP prispievajú k územnému rozvoju 

a územnej súdržnosti formou podpory vzniku a udržania pracovných miest 

v nepoľnohospodárskej oblasti, ďalej zlepšením udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

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

V stratégii sú definované: 2 aktivity na podporu súkromného sektora (A 3.1 Zakladanie nových 

mikro a makro podnikov, SZČO a družstiev, A 3.2 Podpora existujúcich mikro a makro 

podnikov, SZČO a družstiev),  1 aktivitu na podporu verejného sektora (B 1.6 Budovanie 

verejných vodovodov), .  Z čoho vyplýva, že rozdelenie aktivít v rámci programu IROP je 

rovnomerné a reflektuje  na  potreby všetkých cieľových skupín.  

 

7.4 Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva 

Zraniteľné skupiny obyvateľstva: 

1. Marginalizované rómske komunity (ďalej MRK) 

2. Dlhodobo nezamestnaní 

3. Telesne/zdravotne znevýhodnené osoby 

Na území MAS Šafrán sa nachádza 5 obcí (Šarišská Trstená, Šarišská Poruba, Chmeľov, 

Ruská Nová Ves a Kapušany), v ktorých žijú marginalizované rómske komunity, ktoré boli 

zmapované a sú uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2013. Obce, v ktorých rómska 

komunita žije, realizujú projekty na zlepšenie ich životnej situácie z dostupných zdrojov 

financovania ako sú napr. OP Ľudské zdroje a pod. Cieľom Stratégie CLLD je docieliť vyšší 

stupeň integrácie separovaných a segregovaných rómskych komunít do spoločnosti na  lokálnej 

úrovni MAS. V rámci svojej doterajšej činnosti MAS Šafrán zapájala do svojich spoločenských 

a vzdelávacích aktivít  aj občanov marginalizovaných skupín. V tejto dobre naštartovanej praxi 

plánuje MAS Šafrán kontinuálne  pokračovať aj v budúcnosti.  
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 Stratégia CLLD sa zameriava rovnako na všetky skupiny obyvateľstva s uplatňovaním 

antidiskriminačného prístupu.  Koneční prijímatelia pomoci  budú povinní využívať  sociálny 

aspekt vo verejnom obstarávaní, ktorý by mal priniesť vyššiu mieru účasti na trhu práce nielen 

pre MRK, ale súčasne by mal  podporiť pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby 

a ďalšie znevýhodnené skupiny na trhu práce. Stratégia CLLD je nastavená na tvorbu 

pracovných miest, kde môžu nájsť uplatnenie aj dlhodobo nezamestnaní občania, buď ako 

zamestnanci alebo novovzniknutí  SZČO. MAS Šafrán plánuje v rámci svojej činnosti 

sprostredkovávať a realizovať vzdelávacie aktivity na podporu adaptovania dlhodobo 

nezamestnaných na trhu práce. Pre osoby ťažko zamestnateľné z dôvodu dosiahnutia nízkeho 

stupňa vzdelania sa vytvorí priestor na uplatnenie v poľnohospodárskej oblasti, kde sa 

nevyžaduje odborné vzdelanie.   

 Zraniteľné skupiny obyvateľstva MAS budú zapájané do všetkých vzdelávacích, 

informačných, spoločenských, športových a propagačných aktivít, ktoré sa budú konať na 

území MAS Šafrán, čím sa prispeje k zlepšeniu ich životných podmienok. 

 

7.5 Prínosy k životnému prostrediu 

Tvorba a ochrana životného prostredia je prierezovou témou pri realizácii všetkých 

investičných a neinvestičných opatrení naplánovaných v stratégii CLLD „Rozvoj Šafránu – 

naša priorita”.  Pri realizovaní aktivít investičného charakteru sa bude prihliadať na ochranu 

všetkých zložiek životného prostredia (voda, vzduch, pôda, vegetácia) so zreteľom na 

využívanie energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej OZE).  

 Potenciálnych  prijímateľov pomoci v oblasti poľnohospodárstva  budeme viesť 

k zapojeniu sa do systému ekologického poľnohospodárstva.  

Pri investíciách určených pre obce budú zvýhodňované projekty, ktoré budú obsahovať 

zelené prvky infraštruktúry, budú dbať na krajinotvorbu  a využívať šetrné metódy vo vzťahu 

k životnému prostrediu.  

V rámci realizácie informačných a propagačných aktivít bude téma tvorby a ochrany 

životného prostredia zakomponovaná do celého procesu z dôvodu jej dôležitosti.  

                                                                                                                  7.6 Synergie 

a doplnkovosť stratégie CLLD 

7.6.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať  

 Programy rozvoja obcí na roky 2015 - 2020 (ďalej PRO) 

PRO je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z 

poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a 
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ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a 

projektmi na jej zabezpečenie. PRO sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom 

na 10 – 14 rokov. PRO koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s 

činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.  

 Územné plány jednotlivých obcí (ďalej ÚP) 

ÚP rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje 

sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, 

kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi 

trvalo udržateľného rozvoja. 

 Komunitné plány obcí (ďalej KP) 

KP má za cieľ zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi 

zdrojmi.  Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja 

sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifika a potreby. 

 Program rozvoja mesta Prešov roky 2015 – 2020 (ďalej PRM) 

Program rozvoja mesta Prešov je  spracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej stratégie 

regionálneho rozvoja SR, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného 

celku PSK a Územným plánom mesta Prešov.  

PRM Prešov 2015 - 2020 definuje vízie a ciele v rámci vyšpecifikovaných rozvojových oblastí, 

ako aj konkrétne opatrenia a aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov. K rámcovým 

rozvojovým oblastiam PRM Prešov 2015 - 2020 boli zaradené: doprava; ekonomický rozvoj 

mesta; výchova a vzdelávanie; sociálna starostlivosť; životné prostredie; kultúra, šport a 

cestovný ruch; bezpečnosť a efektívne spravovanie.  

 Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej RIÚS) 

RIÚS je východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovanej územnej 

investície (IÚI) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Zároveň RIÚS 

predstavuje záväzný akčný plán konkrétnych plánovaných aktivít IROP v Prešovskom  kraji, 

definujúci konkrétne plánované opatrenia s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia. 

 Udržateľný mestský rozvoj mesta Prešov (ďalej UMR) 

UMR mestského funkčného územia mesta Prešov je plánovací a vykonávací dokument, ktorého 

úlohou je riešenie potrieb rozvoja funkčného územia mesta Prešov prostredníctvom 

integrovaných opatrení financovaných zo zdrojov IROP pre programové obdobie 2014 – 2020. 

Stratégia UMR je nastavená s dôrazom na potreby daného funkčného mestského územia a jeho 
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obyvateľov a na logickú a funkčnú prepojenosť a doplnkovosť plánovaných aktivít, nie iba vo 

vzťahu ku kompetenciám miestnych a regionálnych orgánov.  

 

 Projekty cezhraničnej spolupráce  

Operačný program ENI HU-SK-RO-UA 2014 – 2020 bude podporovať zintenzívnenie 

a prehĺbenie oblastí rozvoja vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými regiónmi 

s prihliadnutím na udržateľnosť v sociálnej, environmentálnej a ekonomickej oblasti. Program 

zároveň deklaruje potrebu zvýšenej podpory štvorstrannej spolupráce pri príprave tzv. 

strategických projektov.  V oblasti životného prostredia budú aktivity zamerané na ochranu a 

rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva a ochranu a zachovanie biodiverzity. V oblasti 

vzdelávania budú programy cezhraničnej spolupráce zamerané na aktivity, ktoré budú 

prispievať k posilneniu odborného a celoživotného vzdelávania, predovšetkým pre potreby 

praxe. 

7.6.2 Synergie a komplementarity  

 

 Programy rozvoja obcí na roky 2015 - 2020 (ďalej PRO) - Členské obce MAS Šafrán 

začali samostatne realizovať procesy tvorby programu rozvoja vo svojich obciach v roku 2015 

napriek počiatočnej úvahe o spoločnej realizácii programu rozvoja v rámci mikroregiónu 

a občianskeho združenia MAS Šafrán. Proces tvorby stratégie CLLD začal v roku 2014 

a kontinuálne pokračoval do novembra 2015. Zástupcovia obcí a záujmových skupín boli 

súčasťou procesu tvorby oboch dokumentov od začiatku až po finálnu podobu,  čím sa 

zabezpečil súlad  a komplementarita oboch rozvojových dokumentov.   

 Územné plány jednotlivých obcí (ďalej ÚP)  - Územno – plánovacie dokumenty obcí 

slúžili pri spracovaní podkladov pre potreby tvorby stratégie CLLD. 

 Komunitné plány obcí (ďalej KP) - Na zmapovanie sociálnej situácie územia MAS 

Šafrán boli použité aj komunitné plány obcí.  Na základe analýzy sociálnej oblasti boli 

pracovnou skupinou navrhnuté aktivity na doplnenie poskytovaných sociálnych služieb na 

území MAS Šafrán, v rámci dvoch aktivít IROP. MAS Šafrán má ambíciu plniť doplnkovú 

a podpornú funkciu v sociálnej oblasti „ušitú na mieru” potrebám územia.  

 Program rozvoja mesta Prešov roky 2015 – 2020 (ďalej PRM) - Územie MAS Šafrán 

sa nachádza v blízkosti krajského  a okresného mesta Prešov. Aktivity programu rozvoja mesta 

Prešov sa priamo netýkajú územia MAS Šafrán, hoci beneficientmi niektorých služieb môžu 

byť sekundárne aj obyvatelia obcí MAS.  
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 Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej RIÚS)  - Stratégia CLLD „Rozvoj 

Šafránu – naša priorita” sa tvorila súbežne s prípravou s RIÚS Prešovského kraja. Do procesov 

tvorby uvedených strategických dokumentov boli prizývaní zástupcovia obcí  a záujmových 

združení, prebiehala výmena informácií a dbalo sa o dodržanie doplnkovosti a synergie stratégií 

vo vzájomnom kontexte.  

 Udržateľný mestský rozvoj mesta Prešov (ďalej UMR) - Tak ako aj 

v predchádzajúcom prípade, súbežne s prípravou stratégie CLLD prebiehal aj proces tvorby 

UMR mesta Prešov. Do funkčného územia mesta Prešov pre udržateľný rozvoj bolo zaradených 

6 obcí MAS Šafrán (Kapušany, Ľubotice, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová 

a Zlatá Baňa). Uznesením č.5 Výkonného výboru MAS Šafrán zo dňa 6.10. 2015 sa členom 

Rady Partnerstva pre stratégiu RIÚS/ÚMR stal štatutárny zástupca MAS, ktorý bude hájiť 

záujmy organizácie a spolupracovať pri plnení úloh, čím bude prioritne  zabezpečená 

komplentarita a synergia strategických dokumentov. 

 Projekty spolupráce -  MAS Šafrán chce  v rámci  navrhnutých opatrení  v stratégií 

CLLD realizovať projekty spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni z prostriedkov  

EPFRV. Jedná sa o projekty spolupráce v rámci iniciatívy LEADER, ktoré sú menšieho 

charakteru a vychádzajú z lokálnych potrieb územia. MAS Šafrán má záujem okrem uvedeného 

využiť zdroje z  operačného programu ENI HU-SK-RO-UA 2014 – 2020, administrovaného 

prostredníctvom  PSK a zdroje z programu Erasmus +.  

Popis multiplikačných efektov 

Stratégia CLLD sa zaoberá nasledujúcimi  multiplikačnými efektami, ktoré budú 

počas implementácie stratégie hodnotené formou uzatvorených otázok (viď kapitola 

5.3.1): 

- Sociálny efekt 

- Ekonomický efekt 

- Environmentálny efekt 

 

- Šírenie výsledkov a výstupov 

Počas implementácie stratégie CLLD  sa na území MAS Šafrán budú šíriť výsledky 

a výstupy projektov aj formou propagácie, príkladov dobrej praxe, rastom pracovných 

miest a i. čo následne podnieti ďalšie efektívne čerpanie finančných prostriedkov aj 

použitím vlastných zdrojov.  

- Priame a nepriame vplyvy na rozvoj socio – ekonomických činností územia MAS : 
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- Implementáciou stratégie CLLD sa na území MAS Šafrán podporia investície zamerané 

v rámci opatrení IROP na podporu nových a existujúcich mikropodnikov, kde rast 

investícii povedie k rastu pracovných miest, rastu miezd, rastu zamestnanosti, rastu 

efektívneho dopytu, ktorý následne opätovne vytvorí dopyt po investíciách. Tieto 

vynaložené prostriedky majú v lokálnej ekonomike veľký význam, nakoľko prispievajú 

ku dopytu po ďalších investíciách, ktoré spôsobia ,,multiplikačný“ efekt. 

 

 

Prílohy Metodického pokynu  

Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS 

Príloha č. 2: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS  

Príloha č. 3:  Mapa územia MAS 

Príloha č. 4:  Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí) 

Príloha č. 5: Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstvaPríloha č. 5.1: 

Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD (informačné aktivity) 

Príloha č.6: Zoznam zdrojov (analýzy)a vstupných dokumentov 

Príloha č.7: Organizačná štruktúra MAS 

Príloha č.8: Personálna matica MAS CLLD 

Príloha č.9: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS 

 

 


