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Miestna akčná skupina (skrat-
ka „MAS“) je partnerstvo zá-
stupcov verejného, súkrom-
ného a občianskeho sektora v 
určitom území, ktoré funguje 
na princípoch Leader. MAS 
spolupracuje na rozvoji svoj-
ho územia a získavaní finanč-
ných prostriedkov zo zdrojov 
EÚ a z národných programov. 
Samotné slovo Leader je 
skratka z francúzkeho Liaison 
Entre Actions de Développe-
ment de le Économie Rurale, 
čo voľne preložené znamená 
„spájanie aktivít, ktoré pod-
porujú hospodársky rozvoj 
vidieka“. Cieľom prístupu 
Leader je podporovať obyva-
teľov vidieka, aby na základe 
vzájomnej spolupráce rozho-
dovali o svojej budúcnosti, 
rozmýšľali nad potenciálom a 
smerovaním rozvoja oblastí, 
v ktorých žijú a spoločne re-
alizovali rozvojové stratégie. 
Leader je ojedinelý v tom, že 
zodpovednosť za rozvoj úze-
mia, napĺňanie stratégie, vý-
ber a kontrolu podporených 
projektov preberajú miestne 
akčné skupiny, ktoré najlep-
šie poznajú potreby, problémy 
i prednosti svojho regiónu. V 
regióne Liptova sa v zodpove-
dajúcom období utvorili pod-
mienky pre založenie troch 
takýchto zoskupení. Jedným 
z nich je MAS Stredný Liptov. 
Na otázky týkajúce sa jeho 
fungovania  a aktuálneho sta-
vu nám odpovedal manažér  
Ing. Miroslav Hanula z Liptov-
ských Sliačov.  

MAS Stredný Liptov má už 
schválené prvé projekty 

Mohli by ste v krátkosti predsta-
viť MAS Stredný Liptov? 
Občianske združenie Stredný Lip-
tov je združenie zložené zo subjek-
tov verejného, súkromného a ob-
čianskeho sektora. Jeho záujmové 
územie sa rozkladá v Žilinskom 
kraji na území okresov Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok. Z juhu je 
ohraničené svahmi vrchov Níz-
kych Tatier a zo severnej strany 
vodným dielom Liptovská Mara.
Združenie vzniklo 7.10.2014 a dňa 

la všetky požadované kritériá pre 
svoj vznik, okrem jedného – počet 
obyvateľov. Preto Ľubomír Frič 
oslovil poslancov OZ Liptovské 
Sliače, aby sa obec stala členom 
tohto zduženia. Liptovské Sliače 
boli v tom čase členom  MAS Dolný 
Liptov, no na podnet novozvolené-
ho starostu obce Mgr. Milana Friča 
obec z tohto zoskupenia vystúpila 
a stala sa členom združenia Stred-
ný Liptov. Treba podotknúť, že Lip-
tovské Sliače a Partizánsku Ľupču, 
ako bývalé kráľovské mesto, spá-
jajú rodinné, kultúrne a pracovné 
väzby. Následne úspešne prebehol 
proces vzniku a získania štatútu 
MAS.
Sídlom združenia je Obec Parti-
zánska Ľupča, predsedom je od 
vzniku Ľubomír Frič, podpredse-
dom je Mgr. Milan Frič, starosta 
obce Liptovské Sliače. Kancelária 
MAS sídli na obecnom úrade v Lip-
tovských Sliačoch.   

Na čo sú zamerané aktivity MAS 
Stredný Liptov?
Vzniku MAS Stredný Liptov pred-
chádzala myšlienka vzájomnej 
spolupráce a koordinovaného po-
stupu na rozvoji regiónu Stredný 
Liptov tak, aby jeho výnimočné 
hodnoty zostali zachované a zve-
ľaďované, aby prinášali trvalý 
úžitok miestnym obyvateľom a 
návštevníkom, všetko postavené 
na trvale udržateľnom rozvoji.
Veľkou výzvou sa stala tiež myš-
lienka spoločného marketingu, 
publicity a sieťovania regiónu
a taktiež monitorovanie, hodno-
tenie a aktualizácia spracovaných 
stratégií CLLD, pričom dôraz je 
položený na posilnenie vnímania 
identity s územím a verejno – súk-
romným partnerstvom. Cieľom je 

5.12.2017 mu bol udelený štatút 
miestnej akčnej skupiny (MAS). 
Na danom území v rámci Progra-
mu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
uskutočňuje stratégiu miestneho 
rozvoja vedeného komunitou Tvo-
ríme rozvoj Stredného Liptova.
V záujmovom území je obsiahnu-
tých 12 obcí, v ktorých býva 10 
836 obyvateľov. Jeho celková roz-
loha dosahuje 237, 93 km2. Celko-
vo má 25 členov. 
Verejný sektor zastupujú obce Par-
tizánska Ľupča, Liptovské Sliače, 
Dúbrava, Galovany, Gôtovany, La-
zisko, Liptovské Kľačany, Ľubeľa, 
Malatíny, Pavčina Lehota, Svätý 
Kríž, Vlachy. Súkromný sektor 
Žiarce, a.s., Sojka s.r.o. Katarína 
Fričová Hollá, ERSTAV, s.r.o., STA-
VEKO-SK, a.s., OZO, a.s., Ing. Karol 
Šľachtovský, Ján Šturek EL - ŠTUR. 
Občiansky sektor Obecný futbalo-
vý klub Partizánska Ľupča, OZ Aka-
démia Muzika, Milan Kočibal, Ing. 
Milan Sleziak a Július Sokol.
Iniciátorom a zakladajúcim členom 
združenia – miestnej akčnej sku-
piny (MAS) bola obec Partizánska 
Ľupča a jej vtedajší starosta Ľubo-

mír Frič. Podmienkou vzniku MAS 
bol okrem iného počet obcí – aspoň 
sedem, počet obyvateľov – mini-
málne 10 000 a katastrálne územia 
jednotlivých obcí museli tvoriť sú-
vislý celok. 

V tom čase (rok 2014) jestvovali, 
alebo vznikali MAS Horný Liptov 
a MAS Dolný Liptov, avšak  obce 
súčasnej MAS Stredný Liptov sa 
ocitli mimo tohto procesu. Vzni-
kajúca MAS Stredný Liptov spĺňa-

Ing. Miroslav Hanula: Ako vôbec prví na Slovensku sme uzavreli zmluvu na implementáciu 
IROP, teraz sme medzi prvými MAS, ktoré majú rozhodnutia na realizáciu projektov z PRV 

Starostovia  zakladajúcich obcí 
MAS Stredný Liptov

a manažér  zdr uženia 
Ing.  Mirosla v  Hanula 

(v  bie lom). 

 

Odborná exkurzia v Taliansku, 
stretnutie so zástupcami 

MAS Consorzio Lunigiana 
v Toskánsku
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zvýšiť konkurencieschopnosť re-
giónu Stredný Liptov a vytvoriť z 
neho miesto, kde budú môcť jeho 
obyvatelia viesť pokojný a súčas-
ne aktívny život  príťažlivý aj pre 
mladú generáciu, kde bude dosta-
tok pracovných príležitostí. Tiež 
miesto atraktívne pre turistov a 
návštevníkov a to všetko založené 
na trvalo udržateľnom rozvoji.
Pridelenie štatútu MAS oprávňu-
je OZ Stredný Liptov k čerpaniu 
finančných prostriedkov z EÚ na 
rozvoj vidieka v regióne  z Integ-
rovaného regionálneho operačné-
ho programu a Programu rozvoja 
vidieka 2014 – 2020 v celkovej 
sume 1 666 648,46 eur. Z toho je 
pre obce,  poľnohospodárov a ani-
mácie z PRV vyčlenené 835 539,18 
eur a pre súkromný, podnikateľský 
sektor a chod kancelárie MAS z 
IROP 731 109,28 eur.   
MAS Stredný Liptov má vidiecky 
charakter, väčšina obcí má pod 
1000 obyvateľov, členom združe-
nia nie je žiadne mesto. Všetkým 
obciam chýba, alebo je nedosta-
točná základná infraštruktúra. 
Preto v tomto plánovacom období 
vo verejnom sektore (PRV) rie-
šime základné problémy – ihris-
ká, chodníky, mosty, objekty pre 
komunitnú činnosť, múzeá a po-
dobne. V podnikateľskom sektore 
(IROP) sú projekty zamerané na 
pomoc firmám s dôrazom na ich 
inovatívnosť a nutnosť vytvoriť 
pracovné miesta. Všetky tieto akti-
vity je možné uskutočniť výhradne 
na území MAS Stredný Liptov.
Z finančných prostriedkov IROP 
je financovaný chod kancelárie 
MAS, kde je zamestnaný mana-
žér na 100 % úväzok, ekonomický 
pracovník a administratívny pra-

covník, obaja na 50 % úväzok. 

Na aké projekty už podali žia-
dosti o príspevok vaši členovia?
Čo sa týka implementačného pro-
cesu stratégie CLLD v IROP, do 
dnešného dňa bolo na MAS po-
daných šesť žiadostí o príspevok 
v celkovej výške dotácie 266 366 
€. Spoluúčasť je u podnikateľov 45 
%. Úspešným realizovaním pro-
jektov by vzniklo 7 pracovných 
miest po dobu troch rokov. Všetky 
žiadosti sú zo strany MAS vyhod-
notené, schválené a zaslané na 
kontrolu riadiacemu orgánu, kde v 
súčasnosti prebieha proces schva-
ľovania .
V PRV sme vyhlásili výzvu na po-
moc mladým poľnohospodárom. 
Bohužiaľ do výzvy sa neprihlásil 
žiadny uchádzač, nakoľko v na-
šom regióne sa nenachádza žiadny 
mladý poľnohospodár, ktorý spĺňa 
definíciu a podmienky určené ria-
diacim orgánom. Výzvu plánuje-
me opätovne vyhlásiť v budúcom 
roku s tým, že pomoc už bude ur-
čená všetkým poľnohospodárom, 
nielen mladým.
Vo verejnom sektore podalo žia-
dosť o dotáciu osem obcí združenia 
v celkovej výške  dotácie 226 500 
eur.  U obcí je financovaných 100 
% výdavkov, bez spoluúčasti. Žia-
dosť podali obce Partizánska Ľup-
ča – zriadenie múzea, Liptovské 
Sliače – výstavba chodníkov, Ľube-
ľa – výstavba pešej zóny, Dúbrava 
– rekonštrukcia mosta, Liptovské 
Kľačany – výstavba chodníkov, 
Lazisko – výstavba detského ihris-
ka, Galovany – výstavba detského 
ihriska, Malatíny – rekonštrukcia 
zvonice. 
Všetky žiadosti sú zo strany MAS 

vyhodnotené, schválené a zasla-
né na kontrolu Poľnohospodárskej 
platobnej agentúre v Nitre, kde v 
súčasnosti prebieha proces ich kon-
troly, hodnotenia a schvaľovania.

Projekty, ktoré podávali záu-
jemcovia o NFP sú už vo vašom 
prípade vraj už aj s prvými roz-
hodnutiami o ich schválení. Je 
to tak?
Proces miestneho rozvoja vedené-
ho komunitou (CLLD) a čerpanie 

Vzdelávací  seminár a otvorenie 
kancelárie  MAS v Lipt.  Sliačoch. 

Slávnostné prestrihnutie 
pásky na kancelárii 
MAS Stredný Liptov 

v Liptovských Sliačoch
 v roku 2018.

pomoci EÚ je na Slovensku zdĺha-
vý, administratívne náročný, až 
byrokratický zo strany MAS aj ria-
diacich orgánov. MAS Stredný Lip-
tov vznikla v roku 2014, prvé hma-
tateľné výsledky sa prejavili až v 
tomto roku, kedy končí plánovacie 
obdobie 2014 – 2020. V súčasnosti 
vzniká určité napätie medzi ria-
diacimi orgánmi a MAS – kami a 
hľadanie vinníkov, kto je za tento 
stav a meškanie procesov zodpo-
vedný. Osobne si myslím, že toto 

nikomu nepomôže a riešením je 
len vzájomná spolupráca, rešpekt a 
spoločné hľadanie cesty a spôsobu, 
ako zdroje EÚ do regiónov efektív-
ne dostať.
V našom prípade zasvietilo sve-
tielko nádeje v tuneli a v sep-
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tembri prišli z PPA Rozhodnutia 
o schválení žiadostí o NFP, kon-
krétne pre obce Liptovské Slia-
če, Ľubeľa, Dúbrava a Liptovské 
Kľačany. Na zvyšné štyri žiadosti 
z PRV očakávame rozhodnutia v 
najbližších dňoch. Keďže sa blíži 
koniec roka, obce sa rozhodli svo-
je projekty realizovať na jar roku 
2021 s výnimkou obce Liptovské 
Kľačany, ktorá výstavbu chodní-
kov už zrealizovala. 

V októbri ste už aj boli pri odo-
vzdávaní jedného zrealizované-
ho projektu. O aký projekt išlo?
V piatok 9.10.2020 sa uskutočni-
lo slávnostné prestrihnutie pásky 
a odovzdanie diela do užívania 
obyvateľom obce Liptovské Kľa-
čany, konkrétne ide o chodníky 
popri miestnom cintoríne. Na 
slávnostnom akte sa zúčastnili 
starosta obce Ing. J. Hollý, pred-
seda MAS Stredný Liptov Ľ. Frič, 
manažér MAS Ing. M. Hanula, 
zhotoviteľ stavby R. Šoška so spo-
lupracovníkmi, stavebný dozor 
Ing. V. Lehkoživ, poslanci OZ Ing. 
M. Devečková, F. Martinka, Ing. 

D. Šimanský, Ing. J. Vozár, za-
mestnankyňa obce Ing. D. Chvoj-
ková. Prajeme, aby dielo dlho a 
úspešne slúžilo svojmu účelu.   

Podľa našich vedomostí ste jed-
na z prvých MAS, ktorej projekty 
prešli schválením na minister-
stve. Bolo to dobrou stratégiou a 
manažmentom?
Sme jednou z najmenších MAS na 
Slovensku, máme čisto vidiecky 
charakter, bez členstva mesta. 
Aj naša stratégia rozvoja je jed-
noduchá a rieši len chýbajúcu 
alebo nedostatočnú  základnú in-
fraštruktúru. Je pravdou, že sme 
boli medzi prvými MAS (je ich na 
Slovensku okolo sto), ktorým bol 
schválený štatút MAS a finančné 
prostriedky na chod kancelárie, 
animácie a implementáciu PRV. 
Ako vôbec prvý na Slovensku sme 
uzavreli zmluvu na implementá-

ciu IROP. Teraz sme medzi prvými 
MAS, ktoré majú rozhodnutia na 
realizáciu projektov z PRV. 
Realizácia projektu v Liptovských 
Kľačanoch je prvá v okresoch Lip-
tovský Mikuláš a Ružomberok a 
jedna z prvých na Slovensku v 
plánovacom období 2014 – 2020 
v rámci CLLD a MAS. Nemyslím 
si, že je to dané dobrou stratégiou 
alebo manažmentom. Skôr je za 
tým kúštik šťastia, že sme sa pri 
schvaľovacích procesoch na ria-
diacich orgánoch dostali na rad 
medzi prvými, pretože tento pro-
ces je veľmi zdĺhavý.   

Na čom pracujete momentálne, 
prípadne na čo sa sústredíte v 
najbližších mesiacoch?
Okrem vyhlasovania a hodnote-
nia výziev na získanie nenávrat-
ných finančných príspevkov sa 
snažíme aj o vzdelávanie obyva-
teľov a publicitu regiónu Stredný 
Liptov. Uskutočnili sme tri vzde-
lávacie semináre pre členov MAS 

a obyvateľov regiónu na témy 
miestny rozvoj vedený komuni-
tou, stratégia CLLD Tvoríme roz-
voj Stredného Liptova, programy 
IROP a PRV, žiadosť o príspevok a 
podobne.
MAS Stredný Liptov sme prezen-
tovali na výstavách Agrokom-
plex Nitra, Expo Center Trenčín, 
súťažiach Najkrajšia fotografia 
z územia MAS, kde sme získali 
niekoľko ocenení. Členovia MAS 
a potenciálni uchádzači o prí-
spevok sa zúčastnili na odbornej 
exkurzii do Talianska, konkrétne 
sme navštívili MAS Consorzio Lu-
nigiana v Toskánsku. Tam MAS – 
ky fungujú od roku 1992, pracujú 
efektívnejšie a rýchlejšie, menej 
administratívne a viac s dôrazom 
na hmatateľné výsledky, čoho 
dôkazom sú príklady zrealizova-
ných projektov, ktoré sme mali 
možnosť vidieť. 
V budúcom roku chceme vyhlásiť 
výzvy pre obce, ktoré sa ešte ne-
zapojili do procesu implementá-

cie PRV, aby sme vyčerpali všet-
ky získané finančné prostriedky. 
Jedná sa o obce Pavčina Lehota, 
Vlachy, Gôtovany a Svätý Kríž. 
Taktiež vyhlásime už spomínanú 
výzvu pre poľnohospodárov. Pre 
podnikateľov máme k dispozícii 
v prebiehajúcej otvorenej výzve 
IROP finančné prostriedky ešte 
pre ďalšie projekty.
Končí nám plánovacie obdobie 
2014 – 2020 a čaká nás stredno-
dobé hodnotenie implementácie 
stratégie CLLD. Čo sme splnili, čo 
sa podarilo menej a na čom ešte 
treba do roku 2023 popracovať.
Na dvere nám už klope nové plá-
novacie obdobie EÚ 2021 – 2027 
a členov OZ Stredný Liptov čaká 
rozhodnutie, či sa aj v tomto obdo-
bí budeme uchádzať o štatút MAS 
a finančné prostriedky na ďalší 
rozvoj  regiónu Stredný Liptov.

Stanislav Krakovský
foto archív MAS Stredný Liptov

Chodník v obci Liptovské 
Kľačany. Zľava starosta 

J. Hollý, predseda  Ľ. Frič 
a manažér M. Hanula.

Agrokomplex, súťaž Najkrajšia fotograf ia z územia MAS, 
zúčastnila sa aj bývalá ministerka Gabriela Matečná.


