
Záznam zo stretnutia zástupcov Košického samosprávneho kraja 
a Miestnych akčných skupín 

Dátum: 8.2.2018, o 10:00 hod. 

Miesto konania: Ú KSK, zasadačka č. 208, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 040 01 
. . . 

Účastníci za Ú KSK a ARR, n.o.: 
Juraj Ďorko, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja 
Julianna Orbán Máté, PhD., vedúca Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania 
a životného prostredia 
Jaroslav Tešliar - Agentúra regionálneho rozvoja, riaditeľ 
Jozef Šuľak - Agentúra regionálneho rozvoja, zástupca riaditeľa 
Henrieta Kiraľvargová - projektový manažér, ARR 
Marcela Juhászová - projektový manažér, ARR 
Peter Ťapák- vedúci referátu, ORRÚPaŽP 
Melinda Sasáková- referent, ORRÚPažP 
Anna Mareková- referent, ORRÚPažP 
Anna Soročinová- referent, ORRÚPažP 
Viera Dulinová - referent, ORRÚPaŽP 
Tilnde Erényi - referent, ORRÚPažP 
Adriana Šebešová - vedúca referátu OKaCR 
Gabriel Viszlay - referent OKaCR 

Účastníci za MAS: 
1. MAS Sľubica - štat.z. Vladislav Vrábel 
2. MAS Gemer-Rožňava - štat.z. Nataša Vjesztová 
3. MAS Tokaj-Rovina - v zastúp. p. Stolárik 
4. MAS Oťšava-Torysa - v zastúp. p. Stolárik 
5. MAS Roňava - v zastúp. p. Stolárik 
6. MAS Hodnád - Čierna Hora - v zastúp. p. Stolárik 
7. MAS Bodva - v zastúp. p. Stolárik 
8. MAS Homád-Slanské Vrchy- štat.z. Ján Kokarda 
9. MAS Hnilec- štat.z. Viliam Mjartan 
10. MAS Opal- štat.z. Ivan Burčík, proj.m. Mária Burčíková, Anton Sinčák 
11. MAS Duša - štat.z. Ján Frena 
12. MAS Medzi riekami - štat.z. Vladimír Mati 
13. MAS Miloj Spiš-štat.z. Zuzana Nebusová, proj.m. Zuzana Záborská 
14. MAS Sečovský región - štat.z. Jozef Gamrát, proj .m. Branislava Gáborová 
15. MAS Rudohorie - štat.z. Róbert Nálepka, proj.m. Miloš Mihók 
16. MAS Kras - proj .m. Silvia Pápaiová 
17. MAS Poondavie - štat.z. Róbert Koba, proj.m. Bohuš Jakuboc 
18. MAS Bodrog - štat.z. Ágnes Máté, proj.m. Edita Mészárosová 



Dňa 8.2.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Košického samosprávneho kraja 
(KSK) a miestnych akčných skupín (MAS) z územia Košického kraja k prerokovaniu 
možností spolupráce a spoločného rozvoja územia. 

Pracovné rokovanie bolo zahájené prezentáciou zo strany ORRÚPažP, v rámci ktorej bol 
poskytnutý prehľad o MAS, ktoré eviduje KSK, t.j. 21 MAS, z toho 16 MAS, ktorým boli 
schválené žiadosti v rámci výzvy č.21/PRV/2017, 3 MAS, ktorým neboli schválené žiadosti 
a 2 MAS, ktoré nepodali žiadosť v rámci uvedenej výzvy. Zároveň bol načrtnutý návrh na 
nastavenie spoločných priorít a možností spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja na území 
KSK medzi MAS a KSK. Konkrétny obsah tohto návrhu bude nastavený na základe 
vstupných informácií, akými sú napr. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (!!! 
pracovnom stretnutí sa prítomní dohodli, že predmetnú stratégiu MAS poskytnú e
mailom pre ORRÚPaŽP - najneskôr do 19.2.2018), PHSR · Košického kraja 
(https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rozvoj-regionu/program-hosp-socialneho-rozvoja/) 
apod. 

Na základe prezentovaných informácií, môžeme skonštatovať, že: 
- je málo verejne dostupných informácií o MAS, ktoré pôsobia na území Košického kraja, 

nakoľko vo väčšine prípadov ich webové sídla sú nefunkčné alebo uvedené údaje sú staršie 
ako jeden rok. KSK - ORRÚPažP eviduje prepojenie inf01mácií na webových sídlach, ako 
sú napríklad Národná sieť Slovenských MAS (http://nssmas.eu), Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (www.mpsr.sk), Regionálna anténa Národnej siete 
rozvoja vidieka SR pre Košický kraj (www.nsrvke.sk) a podobne, ale uvedené informácie 
majú len „útržkovitý" charakter. 

- zástupcovia MAS informovali zástupcov KSK o problémoch ktorým čelia (mešká 
vyhlásenie výzvy IROP-u pre MAS, 5% spolufinancovanie pre zabezpečenie chodu MAS 
kancelárie), ktoré brzdia MAS v naštartovaní aktivít, ktoré si naplánovali v rámci svojich 
Stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD). Možnosti efektívnej 
systémovej pomoci zo strany KSK pri riešení uvedených problémov budú predmetom 
ďalších rokovaní. 

- MAS vítajú aktívny prístup zo strany KSK riešiť problémy na území kraja a spoločne 
rozvíjať región, poukázali na potrebu koordinácie a realizácie spoločných rozvojových 
aktivít (konkrétnych a „hmatateľných") vzhľadom na skutočnosť, že po novelizácii zákona 
o podpore regionálneho rozvoja k subjektom územnej spolupráce boli zaradené aj 
občianskej združenia, t.j. MAS-ky. 

- k tomu aby spolupráca medzi KSK a MAS bola funkčná a efektívna, je dôležité aby sa 
o svojich aktivitách najmä v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka, pravidelne a 
vzájomne informovali a komunikovali. Dobrá a otvorená spolupráca je základným 
predpokladom pre koordinovaný rozvoj územia Košického samosprávneho kraja 
a obhajobu legitímnych záujmov MAS z úrovne KSK. 

Na pracovnom stretnutí , každá prítomná MAS stručne predstavila oblasti, ktoré má v pláne 
finančne podporiť prostredníctvom finančného príspevku, ktorý získala pre naplnenie svojej 
Stratégie CLLD. Väčšina MAS má v pláne rozvíjať najmä oblasti: turizmus (agro-, vidiecky-, 
cyklo), poľnohospodárstvo, komunitné služby, rekonštrukcie verejných priestranstiev 
a pod„Výsledkom týchto rozvojových aktivít má byt' zvýšenie zamestnanosti, podpora mikro, 



malých-, stredných podnikov a rozvoj vidieka. Zástupcovia MAS sa zhodli, že najväčší dôraz 

v rámci svojich plánovaných aktivít kladú najmä na rozvoj a marketing cestovného ruchu. 

Vedúca ORRÚPaŽP poukázala na fakt, že v mnohých prípadoch na tom istom území, 

v programovom období 2014-2020 je plánovaná realizácia rôznych akčných plánov (ďalej už 
len AP), ktorými sú napríklad AP MAS, AP pre najmenej rozvinuté okresy (NRO), AP 

·zamestnanosti v rámci programu spolupráce Interreg V-A SKHU, aktivity Regionálnych 

rozvojových agentúr a pod., pričom v mnohých prípadoch, žiaľ aktivity jednotlivých AP na 

tom istom území nie sú zosúladené, často krát nemajú komplementárny charakter. 

Nekoordinovaná realizácia rôznych aktivít bráni v tom, aby výsledky jednotlivých AP 
a projektov viedli k integrovanému rozvoju územia Košického kraja. Nakoľko KSK aktívne 

komunikuje s Úradom vlády pri nastavení a realizácii AP pre NRO v Košickom kraji, 

k úspešnému nastaveniu regionálnej politiky KSK pre nasledovné roky je potrebné vytvoriť 
podobný typ spolupráce aj s miestnymi akčnými skupinami. 

Zo strany MAS bola poskytnutá informácia, že „evidujú prítomnost"' rôznych AP na svojich 

územiach, komunikujú s pracovníkmi rôznych inštitúcií, ktorí sú zodpovední za naplnenie 
týchto AP, avšak vo väčšine prípadov plánované aktivity AP MAS neboli zosúladené 
s aktivitami týchto AP (napr. AP NRO). 

V rámci diskusie o možnostiach spolupráce vedúca ORRÚPaŽP poskytla prítomným 
informáciu o plánovanej výzve Fondu malých projektov, ktorá môže byť zaujímavá aj pre 

MAS (Program spolupráce Interreg V-A SKHU). Fond malých projektov na území Košického 

kraja spravuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktoré bolo založené 

Košickým samosprávnym krajom a župou Borsod-Abaúj-Zemplén (bližšie informácie nájdete 

tu: http://www.viacarpatia.eu/ovzp/viacarpatia/sk/fond-malych-projektov/). Tento fond je 

zameraný na rozvoj CR, zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a na zvyšovania 

úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami na SK-HU programovom území, 

s plánovaným rozpočtom do 50 tis. EUR/projekt. 

Riaditeľ Ú KSK vnima potrebu lepšieho zosúladenia miestnych rozvojových iniciatív 

s iniciatívami a aktivitami, ktoré vykonáva kraj na regionálnej úrovni. K správnemu 

nastaveniu spolupráce, ako aj smerovaniu Košického samosprávneho kraja je veľmi dôležité, 

aby vedenie/odbory ÚKSK dostali „impulzy zdola", aby sa vytvorila funkčná platfonna 

spolupráce a aby všetci aktéri aktívne a koordinovane sa venovali regionálnemu manažmentu. 

Nevyhnutné je spájanie síl aktívnych ľudí (aj odborne zdatných) z územia a odborníkov Ú 
KSK. 

Na základe informácií získaných od subjektov (vrátane MAS - Stratégia CLLD), ktoré 

pôsobia v regióne, odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia 

Úradu KSK v krátkej dobe pripraví návrh spoločných priorít a rozvojových aktivít, ktoré sa 

začnú riešiť z úrovne KSK. Tento návrh zohľadní rozvojový potenciál Košického kraja, jeho 

smerovanie v oblasti regionálneho rozvoja a zadefinuje konkrétne opatrenia a výstupy. 

V Košiciach, dňa 12.2.2018 

Vypracovala: Ing. Ti.inde Erényi, referent ORRÚPaŽP 
Overil: Ing. Peter Ťapák, vedúci referátu ORRÚPaŽP 
Príloha: 
1. Prezenčná listina 
2. Adresár MAS z územia Košického kraja 


