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Newsletter 3 – leto 2011

Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

 Hovorí sa, že čas uteká ako voda. A skutočne je tomu tak, pre-
tože od posledného občasníka prešlo osem mesiacov. A znova je 
tu leto, obdobie dovoleniek, prázdnin, ale aj zberu úrody z polí, 
zo záhrad a následne jej spracovania. Aj napriek tomu verím, že 
si nájdete čas a prečítate si náš občasník, ktorým Vám chceme 
priblížiť, čo všetko sa udialo v našom mikroregióne v rámci imple-
mentácie programu Leader, ktorý už bol na stránkach občasníka 
prezentovaný.
 Ale pekne po poriadku. Vrátim sa myšlienkami do roku 2010, 
kedy sa konali komunálne voľby, ktoré mali vplyv na orgány 
v našom združení. V rámci mikroregiónu bola zmena na po-
ste starostov v šiestich obciach a zmeny nastali aj v obecných 
zastupiteľstvách. Všetky tieto zmeny, ktoré nastali, sme riešili 
v mesiaci január a február 2011 na členskej schôdzi a na stretnutí 
s poslancami obecných zastupiteľstiev, kde získali  všetky potreb-
né informácie o možnostiach získania fi nančných prostriedkov na 
projekty podporujúce rozvoj svojich obcí.
 V týchto mesiacoch sme samozrejme riešili aj administratívne 
záležitosti, teda vyhodnotenie programu Leader za obdobie roka 
2010, účtovnú závierku, prípravu čerpania fi nančných prostried-
kov na rok 2011 a prípravu nových výziev na nové projekty.
V mesiaci marec sme absolvovali niekoľko seminárov na stred-

nej a južnej Morave, zúčastnili sme sa veľkej medzinárodnej 
konferencie LeaderFEST 2011 v Českej republike a v spolupráci 
s inými regiónmi Slovenska sme absolvovali zahraničnú cestu na 
Maltu. V našom mikroregióne sme pripravili dva medzinárodné  
workshopy  pre účastníkov z Poľska a Českej republiky, v rámci 
ktorých sme im ukázali aj niektoré zrealizované projekty. Ale o tom 
si prečítate na ďalších stránkach nášho občasníka.
 A čo robíme teraz? Chystáme sa na výstavu Agrokomplex,
kde sa okrem činnosti nášho mikroregiónu budú prezentovať nie-
len spevácke skupiny z nášho regiónu, ale aj drobní remeselníci. 
V tomto roku sa zúčastníme aj veľtrhu Země živitelka, ktorý sa 
koná posledný augustový týždeň v Českých Budějoviciach.
 Čo sa týka projektov na podporu rozvoja obcí, ale aj podnika-
teľov v cestovnom ruchu, pripravujeme ďalšie výzvy na čerpanie 
fi nančných prostriedkov, pretože čas neúprosne beží a posledná 
výzva podľa Riadiaceho orgánu, teda Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, bude v marci 2012. Teda je na nás, 
na starostoch, poslancoch, ale aj na občanoch, ako sa zhostia 
týchto náročných úloh a využijú šancu získať fi nančné prostriedky 
– šancu, ktorá sa možno nebude opakovať.

Darina Gerhátová 
Predsedníčka Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
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Predstavujeme ďalších členov Združenia - MAS
Poľnohospodárske družstvo Ludanice
 I keď sa história družstva datuje už od roku 1948, samotné Poľ-
nohospodárske družstvo Ludanice vzniklo 16. januára 1975 zlúče-
ním jednotlivých roľníckych družstiev Ludanice, Chrabrany a Mýtna 
Nová Ves. Jeho hlavné portfólio tvorí rastlinná a živočíšna výroba, 
pričom v súčasnosti hospodári na 2 002,42 ha poľnohospodárskej 
pôdy (z toho 1 973,5 ha tvorí orná pôda).  Predsedom družstva je od 
roku 1987 Ing. Eliáš Kollár.
 Zo štruktúry rastlinnej výroby tvorí 52% produkcia obilnín, 20% 
olejnín a po 14% krmovín a okopanín. Družstvo malo v prenájme aj 
27,6 ha vinohradu, ktorý je od roku 2010 v užívaní iného majiteľa. Ži-
vočíšna výroba je zameraná na chov ošípaných (na hospodárskom 
dvore v Chrabranoch sa nachádza 169 kusov prasníc, 267 kusov 
ciciakov, 14 ks plemenných prasničiek, predvýkrm 825 ks a výkrm 
1 181 kusov a na hospodárskom dvore ,,HUKO” v Ludaniciach je 
výkrm 709 kusov ošípaných) a hovädzieho dobytka (926 ks). V sú-
časnosti družstvo zamestnáva 60 pracovníkov, z toho 95 % členov 
a 5 % nečlenov družstva. Väčšina z nich je zaradená do živočíšnej 
výroby a technických služieb. 
 Udržanie si stabilnej pozície na trhu, zvýšenie kvality produktov 
a produkcie družstva podnietilo prípravu viacerých úspešných pro-
jektov podporených z fondov EÚ a národných zdrojov. Už v roku 
2004 smerovali investície v celkovej hodnote 691 894 EUR na vybu-

dovanie pôrodne s odchovom. Tento projekt pod názvom „Zlepše-
nie podmienok v chove ošípaných“ bol vo výške 50% podporený 
z jedného z prvých predvstupových nástrojov Európskej únie - Prog-
ramu SAPARD. Následný projekt „Modernizácia strojového par-
ku“, ktorý si  vyžadoval investíciu vo výške 199 164 EUR, bol pod-
porený zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka. Financovanie tvorila 50% dotácia a na 50% nákla-
dov použilo družstvo vlastné fi nančné zdroje. Neskôr z prostriedkov 
Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006 bola pokrytá 100%-ná výška vý-
davkov na „Sfunkčnenie hnojovej koncovky“ v hodnote 63 798 
EUR. Zmodernizovali sa žumpy, vymenila sa technológia čerpadiel 
a rozvodov. V rámci doteraz zrealizovaného posledného projektu 
„Modernizácia farmy PD Ludanice“ v hodnote 1 668 824 EUR bolo 
vo forme nenávratného fi nančného príspevku poskytnutých 40% 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. 
 Nielen rozsah a kvalita výroby, ale práve schopnosť realizovať 
investície takéhoto rozsahu svedčia o tom, že poľnohospodárske 
družstvo patrí medzi úspešné poľnohospodárske podniky nielen 
v našom regióne.  

PD PD LudaniceLudanice
Družstevná 1, 956 11 Ludanice, tel.: 038/5319102, 038/5319130, 
fax: 038/5319105, e-mail: pdludanice@slovanet.sk 

Poľovnícke združenie 
PONITRAN Ludanice
 O zachovanie a ochranu genofondu po-
ľovnej zveri a o aktívnu ochranu prírody sa 
v katastroch obcí Chrabrany, Ludanice, 
Dvorany nad Nitrou a Kamanová sta-
rá Poľovnícke združenie PONITRAN, ktoré v roku 2010 oslávilo 
60. výročie svojho založenia. Rozloha poľovného revíru je 2 558 ha 
a je zaradený do oblasti s chovom malej zveri. Vyskytuje sa tu zaja-
čia, bažantia a srnčia zver a v menšom počte diviačia zver. V súčas-
nosti má PZ PONITRAN 36 členov, ktorí majú oprávnenie na výkon 
práva poľovníctva.
 Poľovníci najviac pozornosti venujú starostlivosti o zver prípravou 
sena a ďateliny, jadrového a dužinatého krmiva, budujú napájačky, 
krmelce, násypce a soľníky. 

 Poľovnícke združenie je vlastníkom areálu za obcou Ludanice, 
kde sa jeho členovia spoločne stretávajú. Nachádzajú sa tu 3 bro-
kovnicové strelištia a malokalibrové strelište, ktoré môžu využívať aj 
poľovníci z iných poľovníckych združení. Taktiež je tu vybudovaný 
umelý brloh, ktorý slúži na výcvik a skúšky poľovných psov. V tomto 
roku, 25. – 26. júna, sa už po druhýkrát stal areál Poľovníckeho zdru-
ženia PONITRAN miestom konania Medzinárodných klubových 
skúšok v brloharení jagdteriérov, na ktorých sa zúčastnilo viac 
ako 120  psov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.
 V spoločenskej oblasti je poľovnícke združenie organizátorom tra-
dičného poľovníckeho plesu, ktorý je obľúbený aj za hranicami mik-
roregiónu. Na počesť patróna poľovníkov sv. Huberta sa v septembri
vysluhuje ďakovná svätá omša v Kostole sv. Trojice v Ludaniciach. 
 Pri Základnej škole v Ludaniciach funguje Krúžok mladých pria-
teľov poľovníctva. Vedúci krúžku, Vladimír Káčer, riaditeľ Základnej 
školy v Ludaniciach, vychováva deti z krúžku v oblasti ochrany príro-
dy a poľovníctva. Družstvo sa pravidelne umiestňuje na popredných 
miestach na okresnej súťaži Krúžkov mladých priateľov poľovníctva. 
V roku 2009 bola Helena Pavlíčková členkou víťazného tímu repre-
zentujúceho topoľčiansky okres, ktorý vyhral celoslovenskú súťaž 
Krúžkov mladých priateľov poľovníctva.

Poľovnícke združenie PONITRAN LudanicePoľovnícke združenie PONITRAN Ludanice
956 11 Ludanice
Predseda: Peter Košecký
Tel.: 0903 450 355, 038/ 531 91 55 
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Klub slovenských turistov 
HORŇAN Práznovce
 Úvodná myšlienka založiť turistický klub 
v obci Práznovce vznikla dňa 10. 3. 2007. 
Autorom myšlienky bol starosta obce Ja-
roslav Blina. A keďže železo treba kuť za-
horúca, tak toto starostove želanie si zobral za svoje Pavol Janček, 
ktorý najskôr spravil v obci prieskum záujemcov o členstvo v KST.  
Ten ukázal, že záujem  je dostatočný a že sa oplatí postupne urobiť 
všetky potrebné kroky na to, aby v obci boli riadne zaregistrovaní  
členovia KST. Zakrátko vznikla spolupráca KST a Obecného futba-
lového klubu Práznovce, ktorá je i doposiaľ veľmi úspešná.    
 Názov klubu vychádza z histórie a miesta (Horňany) založenia 
pôvodnej obce Práznovce, ktorá sa nachádzala  nad obcou Krnča 
v Tribečskom pohorí, v katastri  Práznovce. Symbol, znak klubu vy-
chádza z už dávnejšie používanej turistickej pečiatky: štylizované 
pohorie Tribča - tri kopce a v popredí sa týči Sekvoja, ktorá symbo-
lizuje miesto Horňany.

 Poslaním Klubu slovenských turistov je zastupovať záujmy turis-
tov, podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku, viesť členov 
klubu k dodržiavaniu zásad ochrany prírody, k starostlivosti o život-
né prostredie, spolupracovať s ďalšími organizáciami rozvíjajúcimi 
turistiku a pobyt v prírode a vykonávať verejnoprospešnú činnosť 
zameranú na vytváranie podmienok na turistiku (sprievodcovská 
činnosť, výstavba a údržba turistických chodníkov, a pod.).
 Členom Klubu slovenských turistov sa môže stať každý, kto 
súhlasí s jeho stanovami - čiže dospelí,  mládež,  dôchodcovia, 
ale i deti. Momentálne má klub 98 členov, ktorých menný zoznam 
sa dá nájsť na webovej stránke obce Práznovce. 
 Aktivity, ktoré klub organizoval pre svojich členov a nadšencov 
turistiky v roku 2010:
- Výstup na Zubriu oboru
- Horňanská vatra
- Výstup na Gýmeš
- Výstup na Kriváň
- Priateľské futbalové stretnutie
- Výstup na Kráľovu hoľu
- Výlet do Terchovej
- Výstup na Kľak
- Športovo-zábavná akcia na Horňanoch
- Deň Zeme
- Lyžovačka na Skalke.
Fotodokumentácia zo všetkých akcií sa nachádza na stránke 
http://www.praznovce.sk/kst-hornan.phtml?id3=28888

KST HORŇAN KST HORŇAN PráznovcePráznovce
Hviezdoslavova 7/18, 955 01 Práznovce
Predseda: Pavol Janček
viac na: www.praznovce.sk  

Informácie o ukončenej štvrtej výzve Leader
 V poradí už štvrtá vyhlásená výzva – posledná  v roku 2010, 
bola venovaná podpore projektov zameraných na obnovu a skrášle-
nie verejných priestranstiev, lávok, parkov a na výstavbu cyklotrás. 
V termíne od 9. do 30. septembra minulého roku prijala kancelá-
ria združenia celkom 3 Žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok. 
A ako dopadlo hodnotenie týchto projektov? 
 Výberová komisia, ktorá zasadala 11. októbra 2010 v Koniarov-
ciach, okrem toho, že dva projekty ohodnotila pozitívne, vylúčila pro-

jekt obce Chrabrany, pretože nespĺňal základné náležitosti admini-
stratívnej kontroly – v projekte, ktorý bol predložený, neboli vyplnené 
všetky povinné body žiadosti, v mnohých bodoch žiadosť nespĺňala 
požadované kritériá stanovené Pôdohospodárskou platobnou agen-
túrou. Z tohto dôvodu komisia odporučila predsedníctvu, aby túto 
žiadosť nezaradilo na fi nancovanie z programu Leader. Predsed-
níctvo sa stotožnilo s odporúčaním komisie a toto rozhodnutie bolo 
zaslané aj na Pôdohospodársku platobnú agentúru. 

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná výška fi nančného príspevku
Výzva 4/PRV/MAS 24
Obec Čeľadince Rekonštrukcia a modernizácia miestneho parku Čeľadince 14 941,77 €
Obec Nitrianska Streda Modernizácia parku Nitrianska Streda 40 046,53 €

Predložené projekty schválené MAS

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná výška fi nančného príspevku
Obec Chrabrany Lávka pre peších v obci Chrabrany 21 665,17 €

Predložené projekty neschválené MAS
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Miestne akčné skupiny v Českej republike
 V dňoch 8.-10.12.2010 zorganizovalo regionálne pracovisko Ná-
rodnej siete rozvoja vidieka SR pre nitriansky kraj odbornú exkurziu 
do Českej republiky. Bohatý program v pozvánke naznačoval 3 dni 
plné stretnutí, ukážok projektov podporených z programu Leader, 
výmeny skúseností a nových kontaktov vo vybraných MAS. 

 Z nášho združenia sa exkurzie zúčastnilo 5 členov. Cesta autobu-
som viedla zasneženým územím do obce Habry v MAS Královská 
stezka. Tu sme navštívili projekt „Půjčovna kol v Zálesí – Jan Vo-
tava“, ktorý tvorí doplnkovú službu k  hlavnej činnosti podnikateľa, 
čo je ubytovanie na súkromí, kde má v dispozícii 22 lôžok vrátane 
detských. Ďalší zaujímavý projekt „Zvýšení zpracovatelské kapa-
city ovoce“ rieši spracovanie ovocia do podoby destilátu zo záhrad 
občanov širokého regiónu. 
 Na území MAS Posázaví v meste Benešov nám predstavila pro-
jekty tohto regiónu manažérka MAS. Medzi ne nesporne patril pro-
jekt „Čistá řeka Sázava“. V rámci neho viac ako tisíc dobrovoľníkov 
čistilo rieku Sázavu v mesiaci apríl a za tri dni  vyčistili úsek asi 
300 km. Pripraviť organizačne tento projekt je veľmi náročné, orga-
nizátori to však za pomoci fi nančných a materiálnych prostriedkov 
od sponzorov na vrecia, rukavice, či stravu zvládajú. Projekt v roku 
2010 bol už v poradí piaty.
 Napriek veľkému množstvu snehu na cestách sme sa presunuli 
do MAS Podlipansko, kde nás sprevádzala riaditeľka MAS Marké-
ta Pošíková. Navštívili sme obec Radim s prehliadkou súkromného 
historického zámku manželov Dotlačilových, v ktorom sa nachádza-

jú maľby z roku 1607. K zámku patrí dvojhektárový park pôvodne 
vysadený vo francúzskom štýle so zaujímavými drevinami.  K ďal-
ším projektom patria: Městys Plaňany – oprava kostolnej veže či 
obec Žabonosy- multifunkčná budova obecného úradu. Nasledovali 
prezentácie projektov MAS Polabí, MAS Lípa pro venkov, MAS Ří-
čansko, prehliadka historického centra mesta Kouřim a návšteva 
Černokosteleckého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, ktorého 
tradícia siaha do 15-teho storočia, kedy Vladislav, kráľ český po-
výšil obec na mestečko. Pivovar má bohatú  históriu, nachádza sa 
tu technické múzeum na ploche 4000 m2. K zaujímavostiam patrí 
zájazdný hostinec, kde sa podávajú jedlá výlučne z českej kuchyne, 
široký sortiment piva z malých českých pivovarov a vlastné domáce 
limonády a iné produkty. 
 Posledný deň exkurzie sa konal na území MAS Moravský kras, 
kde nás privítal Jozef Jančo, manažér MAS, absolvent VŠP Nitra. 
Táto MAS patrí v rámci hodnotenia zo 112-tich MAS medzi desať 
najlepších v Českej republike. V roku 2010 podporili 17 projektov, 
medzi ktorými sú detské ihrisko, klubovňa, kúpalisko, penzión, ka-

plnka, ale aj inovatívny projekt „Muzeum pivovarnictví v Černé 
Hoře“, kde je expozícia v pivniciach zo 14. storočia. Navštívili sme 
koziu farmu rodiny Sedlákovcov, ktorá je držiteľom certifi kátu Regio-
nálna značka Moravský kras a na realizáciu projektu „Modernizácia 
mliekarne“ získala dotáciu z Leadera. 
 Táto exkurzia bola veľmi prospešná a ukázala nám, aké dobré 
môžu byť výsledky prístupu Leader.

Solčanka i tento rok obhájila Certifi kát Slovak Gold
 Vo štvrtok 23. júna 2011 sa v bratislavskom hoteli Bôrik konalo 
v poradí už 47. slávnostné odovzdávanie Certifi kátov a Zlatých me-
dailí Slovak Gold. Program začal tlačovou konferenciou a vyvrcholil 
odovzdávacím ceremoniálom o 13. hodine za účasti prezidenta re-
publiky Ivana Gašparoviča, ministra dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja Jána Figeľa a viacerých reprezentantov zahraničných 
diplomatických misií.
 Nové Certifi káty Slovak Gold za výrobky a služby si prevzali zá-
stupcovia siedmich fi riem. Medzi jedenástimi certifi kátmi s predĺže-
nou platnosťou, ktoré odovzdali zástupcovia nadácie, jeden patril aj 
fi rme SOLČANKA zo Solčian.
 Osobitnú časť slávnostného ceremoniálu predstavovalo odovzdá-
vanie Certifi kátov Slovak Gold Exkluzive. Tento, v našich podmien-
kach výnimočný certifi kát, sa udeľuje fi rme za všestranne dobré 

výsledky až v 5-ročnom časovom ho-
rizonte. Nielen za hospodárenie, ale 
aj za investície do rozvoja, pozície 
na trhu, pozitívne prístupy k ochra-
ne zdravia, životného prostredia  
a pod. Z rúk rektora EU v Bratisla-
ve Rudolfa Siváka a prezidentky 
Nadácie Slovak Gold Adriany 
Petrovej si exkluzívny certifi kát 
s predĺženou platnosťou pre-
vzali zástupcovia štyroch fi -
riem.
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„Leader ako hnací motor pre európsky vidiek“ 
                                   - téma, na ktorú sa diskutovalo v Bruseli
 Viac ako 300 Miestnych akčných skupín z celej Európy sa 
stretlo 19.-20. januára tohto roka v Bruseli na podujatí, kto-
ré zorganizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka. Hlavným
zámerom tejto akcie bolo posunúť dôležité informácie 
novým – menej skúseným MAS a výmena skúseností v kaž-
dodennej praxi týkajúca sa realizácie prístupu Leader. Okrem 
MAS sa v Bruseli stretli i zástupcovia národných sietí rozvoja 
vidieka, členovia európskych inštitúcií a zástupcovia minister-
stiev jednotlivých členských krajín. Slovensko reprezentovalo 
9 MAS a medzi nimi i manažérka nášho združenia. 

 Celý seminár bol zaujímavo pripravený. Okrem hlavného 
zasadnutia sa konali aj tri pracovné rokovania na témy: re-
alizácia stratégií miestneho rozvoja, inovácie, medzinárodná 
spolupráca a vytváranie sietí v praxi. Okrem toho počas týchto 
dvoch dní sme sa mohli neformálne stretnúť so svojimi poten-
ciálnymi partnermi v tematických kútikoch spolupráce. 
 Osobne ma najviac zaujala téma inovácií - ako rozvíjať 
nové nápady a dostať ich „na trh“, ako vytvoriť spoločné zau-
jímavé projekty alebo ako zapojiť  podnikateľov do Leadra. 
Veľmi inšpirujúce boli i diskusie zamerané na spoluprácu 
a výmenu skúseností prostredníctvom projektov medzinárod-
nej alebo národnej spolupráce  viacerých MAS z iných krajín. 
Samozrejme, diskutovalo sa i o praktických problémoch, kto-
ré v súčasnosti Leader so sebou prináša – častokrát odznela 
otázka fi nancovania projektov, náročnosti podmienok pre malé 
projekty, prísne pravidlá kontroly pri inovatívnych projektoch  
a pod.
  A čo dodať na záver? Jedno je isté - stretnutie poskytlo skú-
senosti od tých, ktorí už majú niekoľko rokov Leadra za se-
bou, dalo nám nové kontakty s kolegami v rámci EÚ a zároveň 
otvorilo priestor pre nové inšpirácie do budúcnosti. Želáme si, 
aby sme sa v roku 2012  opäť stretli v Bruseli!

 Je nielen dobrým zvykom, ale aj povinnosťou vyhodnotiť 
predchádzajúce obdobie činnosti každej organizácie. Takmer 
30 členov mikroregiónu zavítalo 8. februára 2011 do Solčian, 
aby spoločne vyhodnotili činnosť nášho združenia za rok 
2010. 
 Predchádzajúci rok bol bohatý na aktivity vzdelávacie, 
účasti na rokovaniach, odborných exkurziách, konferenciách 
a veľa projektov bolo odporučených na fi nancovanie z Progra-
mu rozvoja vidieka SR.
 Predsedníctvo združenia rokovalo 11-krát a riešilo dôležité 
otázky týkajúce sa fi nančných náležitostí združenia, schvaľo-
valo výzvy na predkladanie projektov, nominácie do výberovej 
komisie, vyjadrovalo sa ku schváleným, resp. neschváleným 
projektom a pripravovalo podklady na zasadnutia členskej 
schôdze. Členská schôdza sa v roku 2010 konala 5-krát 
a členovia riešili záležitosti týkajúce sa rozvoja mikroregió-
nu. Revízna komisia zasadala raz a hodnotila hospodárenie 
združenia a čerpanie fi nančných prostriedkov poskytnutých 
z Programu rozvoja vidieka SR na chod MAS. Monitorovací 
výbor sa stretol raz a hodnotil, ako sa realizujú podporené pro-
jekty a napĺňa sa Integrovaná stratégia rozvoja mikroregiónu.
V roku 2010 výberová komisia na troch zasadnutiach vyhod-
notila celkovo 22 projektov. Predložené projekty hodnotila 
na základe splnenia hodnotiacich kritérií a odporučila, resp. 
neodporučila ich na fi nancovanie. Komisia hodnotila aj projek-
ty, ktoré sa uchádzali o dotáciu z Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja. Z 10 podaných projektov všetky už boli zrealizované 
a zúčtované. 

 V súvislosti s informačnými a propagačnými aktivitami sme 
prijali cez projekt organizovaný SPU zahraničných študentov 
v zastúpení viacerých krajín EÚ a privítali zahraničnú delegá-
ciu z Miestnej Opštiny Padina (Srbsko). 
 V oblasti vzdelávania sme pre našich členov pripravili tri 
semináre, ktorých cieľom bolo rozšíriť ich vedomosti, či iné 
zručnosti. 
 Nezanedbávali sme ani účasť na konferenciách a odbor-
ných seminároch, kde sme prezentovali naše aktivity a zú-
častnili sme sa aj zahraničných odborných exkurzií v Čechách 
a vo Fínsku.
 Nezabudli sme ani na povinnosť medializovať a prezento-
vať náš mikroregión v regionálnom týždenníku, v TV Central 
a aj v zahraničnom Hlase ľudu. Naše úspechy a aktivity sme 
sa snažili popísať v Občasníku, ktorý bol vydaný 2-krát a do-
stala ho každá domácnosť v mikroregióne.

Prehľad aktivít za rok 2010 v kocke
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Seminár k Leadru pre žiadateľov

Spoločné stretnutie poslancov obecných zastupiteľstiev
 Dňa 22. februára tohto roku vo večerných hodinách privítala sála kultúr-
neho domu v obci Nitrianska Streda novozvolených poslancov obcí nášho 
mikroregiónu, pretože po voľbách prišlo k výraznej obmene poslancov.  
Hlavná téma stretnutia sa týkala opäť programu Leader a jeho realizácie 
v rokoch 2007 – 2013. 
 Cieľom bolo informovať poslancov o programe Leader, ktorý sa realizuje 
a o činnostiach v tomto programe od roku 2006. O tom, čo bolo potrebné 
vykonať, keď sa začala pripravovať Integrovaná stratégia rozvoja územia až 
po podanie žiadosti na ministerstvo, o výške fi nančných prostriedkov, kto-
ré združenie získalo a tiež o systéme  fi nancovania, pretože tieto fi nančné 
prostriedky je nutné najprv zaplatiť z vlastných zdrojov a až potom, na zákla-
de Žiadosti o platbu, sú preplatené zo strany Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry. 
 V diskusii odzneli otázky, aké sú možnosti na podporu konkrétnych pro-
jektov a akým spôsobom ich treba pripraviť. Na otázky odpovedali členo-
via predsedníctva a manažérka združenia, ktorá ku zámerom a projektom 

vykonáva konzultácie. V závere účastníkov stretnutia oboznámila so su-
márnym čerpaním a s podanými a schválenými projektmi z Leadra a do-
tácie NSK.

Prvé schválené projekty z dotácie NSK v roku 2011
 Ako sme Vás informovali v prvom čísle nášho občasníka, pros-
tredníctvom Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ je možné získať 
aj dotáciu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na tento 
rok máme znovu k dispozícii 8 298,48 EUR. Zatiaľ, čo v minulom 
roku bolo za túto sumu podporených 10 projektov, v tomto roku 
v rámci piatej výzvy, ktorá bola vyhlásená v termíne od 4. apríla do 

9. júna 2011, bolo predložených 8 projektov. V rámci opatrenia 
1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo sa mohli obce 
uchádzať preplatenie výdavkov spojených s prípravou projektových 
žiadostí do výšky 700 EUR. Všetky projekty predložené do uzávierky 
tejto výzvy boli na odporučenie výberovej komisie predsedníctvom 
dňa 23. júna 2011 schválené.

Názov žiadateľa Názov projektu Výška dotácie v EUR
5. Výzva  z dotácie NSK
Obec Koniarovce Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Koniarovce 700
Obec Kamanová Autobusové zastávky v obci Kamanová 700
Obec Čeľadince Výstavba detského ihriska Čeľadince 700
Obec Solčany Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Solčany – poradenské 

a konzultačné služby
700

Obec Nitrianska Streda Poradenské a konzultačné služby 
na projekt „Výstavba detského ihriska Nitrianska Streda“

700

Obec Čermany Amfi teáter Čermany – rekonštrukcia a  modernizácia – 
poradenské a konzultačné služby

700

Obec Preseľany Detské ihrisko Preseľany – poradenské a konzultačné služby 700
Obec Oponice Viacúčelové športové ihrisko – Oponice (poradenské 

a konzultačné služby)
700

Pri týchto projektov boli z dotácie NSK podporené poradenské a konzultačné služby.

 Viac ako 20 žiadateľov sa stretlo 9. februára 2011 v Ludaniciach 
na odbornom seminári, ktorý pripravilo Združenie mikroregiónu 
SVORNOSŤ s cielom správnej realizácie podporených projektov 
typu „Leader“. Manažérka združenia Barbora Gerhátová účastní-
kom vysvetlila, ktoré náležitosti musia byť dodržané podľa uzatvore-
nej zmluvy, aké úskalia čakajú na úspešných žiadateľov pri vypĺňaní 
žiadosti o preplatenie fi nančných prostriedkov, aké doklady treba 
mať nachystané a čo všetko môže byť predmetom kontroly zo strany 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Po ukončení seminára bola 
možnosť individuálnych konzultácií, ktorú viacerí prítomní aj využili. 
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Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje v poradí už 7. výzvu, ktorá je určená pre tých, ktorí majú záujem využiť voľné priestory vo 
svojich rodinných domoch, prípadne v iných nevyužitých objektoch a poskytovať už aj u nás známe „Ubytovanie na súkromí“ . 
Termín vyhlásenia výzvy:  29. júla 2011
Termín prijímania žiadostí:  12. - 30. septembra 2011 do 13:00 hod.
Rozpočet v rámci vyhlásenej výzvy: 150 000 EUR

Opatrenie 2.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A  
Podporované aktivity: • prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na níz-

kokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, 
investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, 
bazén a pod.).

Súčasťou stavebných investícií môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete 
a úpravy v rámci areálu.

Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečných 
prijímateľov – predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel 
ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí 
byť nižší ako 30 %.
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospo-
dárskej prvovýroby nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu 
požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.

Oprávneným prijímateľom nie je podnik, ktorý je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 2.1, bodu 
10 Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach 
(Ú. V. C 244 z 1. 10. 2004, str.2).

Výška oprávnených výdavkov 
na 1 projekt: 

Minimálne 2 600 EUR
Maximálne 33 000 EUR

Výška podpory Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov je  50% , pričom minimálne 50 % 
predstavujú vlastné zdroje žiadateľa.
Celková výška minimálnej pomoci jednému konečnému prijímateľovi – predkladateľovi 
projektu nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia počas troch 
fiškálnych rokov.

Územné vymedzenie realizácie 
projektu

Žiadatelia môžu predkladať projekty, pokiaľ majú bydlisko, sídlo, alebo prevádzku v katastrál-
nych územiach obcí Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. Projekt sa musí realizovať na území 
Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Oprávnené výdavky 1. investície do dlhodobého hmotného majetku
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov)  

Dĺžka realizácie projektu Minimálne 3 mesiace
Maximálne 24 mesiacov

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI
Žiadosť spolu s povinnými prílohami sa odovzdáva osobne v kancelárii Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ, v budove Obecného úradu 
Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany v pondelok až štvrtok od 8.00 hod. do 16.00 hod., v piatok od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Výzva č.7 - nové príležitosti podnikania v poskytovaní 
ubytovania na súkromí 

 Žiadosť a tabuľková časť projektu sa predkladá 1x v tlačenej verzii a 1x v elektronickej verzii. Všetky prílohy k Žiadosti sa predkladajú 
1x v tlačenej verzii. Projektová dokumentácia s rozpočtom sa predkladá  1x v tlačenej verzii (originál alebo úradne overená fotokópia).
 Na webovej stránke združenia www.mrsvornost.sk si môžete stiahnuť kompletné znenie Výzvy č.7 a ďalšie dokumenty potrebné 
k vypracovaniu žiadosti. Doporučujeme žiadateľom konzultovať projekty a termín odovzdania projektu si dohovoriť telefonicky.
 Záujemcovia získajú informácie od manažérky Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Ing. Barbory Gerhátovej, mobil: 0917 306 453, 
e-mail: info@mrsvornost.sk. 
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 V závere prvého dňa sme navštívili unikátnu vinársku uličku Drahy. 
Vinári – nadšenci si jednu zo starých pôvodných pivníc spoločne kúpi-
li a za fi nančnej podpory programu Leader vo výške cca 20 tis. EUR.
Tu zriadili centrum pre spoločné posedenia, ochutnávky a rôzne akcie.
 Nasledujúci deň sme začali návštevou pivničnej uličky Šidleny 
v obci Milotice, kde okrem pôvodných moravských vínnych skle-
pov je vybudovaný nový vinársky penzión, ktorý bude poskytovať 
ubytovanie pre 30 návštevníkov, možnosti degustácie a relaxácie. 
Z Milotíc sme sa presunuli do obce Kobylí, kde sme navštívili naozaj 
rozsiahle obecné múzeum. Jeho riaditeľka Blanka Vaněčková nám 
vysvetlila históriu založenia múzea – od zberu materiálov až po jeho 
umiestnenie v objekte budovy bývalej mešťanskej školy. Múzeum 
bolo založené v roku 1997 s dvomi výstavnými miestnosťami. V sú-
časnosti sú exponáty vystavené v celej budove, pričom v pivničných 
priestoroch je vybudovaná expozícia vinárstva a vinotéka, v ktorej 
sa nachádzajú kvalitné vína od miestnych vinárov. 
 Čo dodať na záver? Len jedno – videli sme naozaj výbornú ukáž-
ku toho, ako sa dajú dobré nápady preniesť do praxe a vytvárať 
profi t miestnym obyvateľom. 

Tradície a súčasnosť vinárstva 
 Začiatkom marca tohto roku sme dostali pozvanie na netradičnú 
akciu na južnú Moravu, do malej dedinky Skalka, kde sa stretli nielen 
milovníci dobrého vína, ale i všetci tí, ktorí sa venujú vidieckej turis-
tike založenej „na koštovaní a predaji“ kvalitných moravských vín. 
 Ako prvý nám organizátori predstavili projekt „Moravské vinár-
ske cesty“– sieť cyklistických trás v celkovej dĺžke 1 200 km, ktoré 
sú vyznačené naprieč Moravou od Znojma až po Uherské Hradište. 
Trasa je zaujímavá tým, že okrem krásnej prírody a vzácnych kultúr-
nych pamiatok sa môžete zastaviť „na vínko“ v 210-tich vinárskych 
obciach. Tie najlepšie „sklípky“ sú certifi kované. Dozvedeli sme sa, 
že u návštevníkov sú čoraz viac obľúbené aj „tematické vinárske 
cesty“, napr. cesta Muškátu moravského, Rulandského bieleho ale-
bo náučná vinárska cesta Velkých Bílovic. 
 “Zažít kraj vína a památek na kole“ – zaujímavý cezhraničný 
projekt prezentoval manažér Nadace partnerství, ktorá nemalými 
fi nančnými čiastkami podporuje značenie medzinárodných cyklistic-
kých ciest, budovanie drobnej infraštruktúry, špeciálne zariadenia, 
ktoré umožňujú sledovať počty turistov v prírode a venuje sa podpo-
re marketingu a propagácie. 

široko ďaleko vyhláseným pútnickým miestom. Domov sme odchá-
dzali s vedomím, že aj u nás môžeme využiť potenciál nášho mikro-
regiónu a tým napomôcť rozvoju „malého“ cestovnému ruchu.

Nové trendy v marketingu vidieckeho cestovného ruchu 
 Křtiny – hojne navštevovaná obec ležiaca severovýchodne asi 
18 km od moravskej metropole Brna, sa stala 16. marca 2011 hostite-
ľom odborného podujatia pre zástupcov viac ako 40 Miestnych akč-
ných skupín z Čiech a Slovenska. Čo je nové v oblasti marketingu 
a aké sú súčasné trendy v propagácii miestnych produktov – práve 
tieto témy rezonovali v sále historického zámku počas celého dňa. 
 To, čo nás zaujalo ako prvé, bola informácia, že vo svete postup-
ne klesá záujem o masový cestovný ruch („more – piesok –slnko“) 
a narastá o tzv. „zelený“ cestovný ruch známy ako ekoturistika, 
vidiecka turistika, agroturistika, poznávacia a gastroturistika a pod. 
V marketingu nastáva zmena v oblasti komunikácie – viac ako tra-
dičné dovolenkové katalógy si dnes turisti prezerajú ponuky na in-
ternetových stránkach a o kvalite ponúkaných služieb diskutujú na 
sociálnych sieťach. Dozvedeli sme sa, ako zaujímavo pripraviť vizu-
álnu prezentáciu regiónu pútavou formou a aký význam má znače-
nie – „certifi kácia“ regionálnych výrobkov. Nemenej atraktívnu tému 
prezentovala Eva Hamplová, a to „Ako podnikať v cestovnom 
ruchu“. Keďže pracuje nielen ako predsedníčka MAS Šluknovsko, 
ale je aj majiteľkou cestovnej kancelárie, všetkým prítomným pred-
stavila systém predaja turistických produktov u nich v regióne České 
Švýcarsko. V konečnej fáze turistické balíčky v tejto oblasti môže 
predávať každá spoločnosť, cestovná agentúra alebo informačné 
centrum, s ktorým  má jej cestovná agentúra, dnes už fungujúca ako 
regionálna, podpísané zmluvy. Posledný prezentačný vstup patril 
tvorbe turistických produktov – ako správne nakombinovať ponuku 
regiónu a tak pripraviť výnimočné zážitky pre návštevníkov. Pozitív-
ny príklad úspešného produktu v Čechách tvorí napr. aj „Valašské 
království“ známeho českého herca Bolka Polívku alebo u nás na 
Slovensku „Baťov kanál“. 
 Po ukončení seminára sme si nenechali ujsť prehliadku marián-
skeho chrámu Nanebovzatia Panny Márie z 18. storočia, ktorý je 
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 Presne 8 projektov podali žiadatelia do termínu uzávierky - 9. júna 2011 v piatej a šiestej Výzve na predkladanie žiadostí 
o nenávratný fi nančný príspevok Leader. Celkovo šesť projektov sa uchádza o fi nančnú podporu z opatrenia 1.1.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo a dva projekty z opatrenia 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí. Všetky podané žiadosti prešli do 10 dní 
procesom hodnotenia a boli odporučené výberovou komisiou na schválenie. V súčasnosti uvedené projekty čakajú, kým prejdú 
procesom kontroly na Pôdohospodárskej platobnej agentúre SR a v prípade, že všetko bude v poriadku, s týmito úspešnými 
žiadateľmi budú podpísané zmluvy o poskytnutí fi nančných prostriedkov na realizáciu investícií.

PREDLOŽENÉ PROJEKTY SCHVÁLENÉ MAS

V poradí už piate a šieste kolo výziev 

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná výška fi nančného príspevku
Výzva 5/PRV/MAS 24
Obec Oponice Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Oponice 12 208,14
Obec Čermany Čermany – Tržnica, predajné miesto 10 302,26
Obec Práznovce Viacúčelové športové ihrisko 65 949,48
Obec Ludanice Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a priestoru 

pietneho aktu - Ludanice
52 653,89

Obec Belince Multifunkčné ihrisko v obci Belince 53 121,72
Obec Hrušovany Výstavba prístrešku pri dome smútku 19 615,68
Výzva 6/PRV/MAS 24
Obec Chrabrany Lávka pre peších v obci Chrabrany 21 665,17
Obec Dvorany nad Nitrou Verejné priestranstvo v obci Dvorany nad Nitrou 24 763,00

Poliaci navštívili mikroregión Svornosť a zaujímali sa
o projekty z prístupu Leader
 Zoznámiť sa s realizáciou prístupu Leader a projektov podpore-
ných z Programu rozvoja vidieka u nás bolo cieľom návštevy poľskej 
delegácie z Centra poľnohospodárskych poradcov z Krakova, ktorú 
zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR. 
 Ich prvou zastávkou na našom území 7. apríla 2011 bola prehliad-
ka projektu „Detské ihrisko - Preseľany“, podporeného z Leadra. 
Starosta obce Juraj Trsťan im podrobne vysvetlil zámer projektu, 
jeho fi nancovanie a realizáciu. 
 Neskôr tridsiatku hostí od našich severných susedov privítala 
v Čeľadinciach predsedníčka MR Svornosť Darina Gerhátová spolu 
s ďalším zástupcami združenia. Vedúci odde-
lenia Centra poľnohospodárskych poradcov 
v Krakove Klaudiusz Markiewski tiež predsta-
vil svoju skupinu. 
 Za prekladu Piotra Cebulskeho – predsedu 
Poľsko – slovenskej obchodnej a priemysel-
nej komory v Poľsku manažérka združenia 
Barbora Gerhátová oboznámila poľskú de-
legáciu s projektmi podporenými cez Leader, 
činnosťou združenia a hlavnými prioritami 
rozvoja, ktoré chce mikroregión riešiť. 
A čo Poliakov zaujalo? Projekt rekonštrukcie 
miestnej komunikácie v Belinciach, komplex-
nej rekonštrukcie obecného objektu – býva-

lej malotriednej základnej školy v Práznovciach a projekt výstavby 
chodníkov a dažďovej kanalizácie v obci Dvorany nad Nitrou. 
 Ofi ciálna časť programu bola ukončená v Čeľadinciach prehliad-
kou projektu po názvom „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho 
domu a jeho okolia“ podporeného tiež z Programu rozvoja vidieka 
SR 2007 – 2013 vo výške 169 063,99 EUR.
 V závere dňa sme sa streli na slávnostnej večeri v Solčanoch, 
pričom nám dobrú náladu zabezpečil hudobný program, o ktorý sa 
postarala spevácka skupina Lišňanka.
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Rozvoj vidieka, súčasné alternatívy a možnosti
využívania prístupu Leader
 Práve pod týmto názvom sa v našom mikroregióne v dňoch 
5.-7. mája 2011 uskutočnil medzinárodný workshop, na ktorom sa 
zúčastnilo, v rámci partnerskej spolupráce, aj 10 zástupcov z MAS 
Šluknovsko.
 5. mája 2011 v poobedňajších hodinách dorazili zahraniční účast-
níci do Ludaníc, kde sa ubytovali v penzióne Altana. Otvorenie 
workshopu prebiehalo na Obecnom úrade v Ludaniciach. Predsed-
níčka mikroregiónu Darina Gerhátová všetkých privítala a starostka 

obce Ludanice Ľubica Petráková predniesla príhovor o histórii obce, 
jej súčasnosti a plánoch do budúcnosti. Nasledovala prehliadka cen-
tra obce, kde bolo vidieť realizované projekty, ako oprava budovy 
Kultúrneho domu, Základnej školy a renováciu rímskokatolíckeho 
kostola Najsvätejšej Trojice. Ďalším bodom programu bola návšteva 
futbalového ihriska, kde prezident klubu OFK Ludanice Marián Ka-
pusta prítomných pohostil dobrou hruškovicou a vínom. 
 Druhou zastávkou bola prehliadka obce Dvorany nad Nitrou, 
projektu vybudovania chodníka a dažďovej kanalizácie a prehliadka 
stálej expozície ľudových tradícií, ktorá sa nachádza v dvoch miest-
nostiach v podkroví obecného úradu. 
 Prezentácie viacerých projektov podporených z „Leadra“ čakali 
prítomných na Karlovom dvore (Chrabrany). Taktiež manželia 
Rybanskí predstavili svoj zámer vybudovania ubytovania na súkro-
mí. Záver prvého dňa patril prehliadke celého areálu, malej degustá-
cii vína a výbornej večeri.
 6. mája 2011 v ranných hodinách účastníkov privítal starosta obce 

Krnča Jaroslav Kačina a ukázal im projekt rekonštrukcie budovy 
požiarnej zbrojnice podporeného v I. kole výzvy Leader, rímskoka-
tolícky a evanjelický kostol a vzácne pamiatky. O 10 hodine všetci 
dorazili do Práznoviec, aby si vypočuli o činnosti a aktivitách zdru-
ženia mikroregiónu SVORNOSŤ, Klubu slovenských turistov Horňan 
Práznovce, Slovenského zväzu záhradkárov a klubu Slovenského 
orla z Hrušovian. Po prezentáciách sa všetci vybrali na prehliadku 
centra obce v sprievode starostu obce Jaroslava Blinu. Po obede 
nasledovala návšteva obce Nitrianska Streda. Tu si všetci mohli 
prezrieť nádherne upravené nádvorie a park okolo zrenovovaného 
renesančno - barokového kaštieľa z roku 1537, ktorý vlastní súkrom-
ný majiteľ Ján Mojto. V sprievode starostky obce Márie Majtánovej
a vdp. Karola Hanulíka pokračovala prehliadka návštevou zrenovo-
vaného rímskokatolíckeho kostola Sv. Filipa a Jakuba a evanjelic-
kého artikulárneho kostola, kde vdp. Martin Bobák podal odborný 
výklad o histórii, zaujímavostiach a rekonštrukcii kostola. Pri malom 
občerstvení starostka obce všetkým porozprávala o histórii obce, 

národnostnom zložení, občianskom vybavení a plánovaných projek-
toch. Večer sa všetci presunuli do obce Preseľany, kde starosta 
obce Juraj Trsťan pozval prítomných na večeru do reštaurácie Mo-
nika. Keďže práve prebiehali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 
večer všetci pozerali zápas medzi Českom a Slovenskom.
 7. mája 2011 -  tretí deň sa začal prezentáciou a prehliadkou Ap-
ponyiho poľovníckeho múzea v Oponiciach pod vedením kastelána 
Petra Králika. Neskôr starosta obce Peter Marko predstavil projekt 
renovácie tzv. Veľkého kaštieľa, z ktorého majitelia budujú atraktívny 
hotel. Z Oponíc sa všetci presunuli do Solčian, kde ich v sobášnej 
sieni prijal starosta obce Juraj Soboňa. Pri prehliadke obce navštívili 
rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých, domov sociálnych služieb 
a rozsiahli park pri historickom kaštieli. Pred obedom, v reštaurácii 
Slížar, nasledovala prezentácia regionálnych produktov „Solčiansky 
skladaník“ a prednáška pána Švajlena o vzniku fi rmy Solčanka.
 Na záver zahraniční účastníci poďakovali za pripravený prog-
ram, zhodnotili prínos jednotlivých odborných vstupov a dohodli sa 
na ďalších krokoch spolupráce. Medzinárodný workshop ofi ciálne 
ukončila predsedníčka Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Darina 
Gerhátová, ktorá všetkým účastníkom poďakovala za účasť.
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 Predposledný májový deň tohto roka sa stal pre troch zástup-
cov nášho združenia termínom odletu na malý ostrov v Stredomorí 
– Maltu. Smer našej cesty bol jasný – účasť na medzinárodnej ak-
cii, ktorú zorganizovala domáca Miestna akčná skupina s názvom 
GAL XLOKK. Okrem nás prijali pozvanie zo Slovenska aj ďalšie 
štyri MAS a vedenie Národnej siete rozvoja vidieka SR. 

 Po pristátí na letisku nás privítal Silvio Schembri, manažér 
GAL XLOKK, ktorý nám predstavil program, ktorý nás čakal od 
31. mája do 3. júna 2011. Nasledovala návšteva starostu mestečka 
Marsaskala, kde sme boli ubytovaní, vzájomné predstavenie prítom-
ných MAS a príjemný večer s výhľadom na more.
 Prvý deň programu patril odbornému semináru, ktorý otvoril Joe 
Attard, predseda GAL XLOKK. V úvode svojho príhovoru nám pove-
dal zopár zaujímavostí – napr. to, že Malta bola pred ešte 50-60 rok-
mi typicky vidieckou krajinou, ktorej ekonomika stála na poľnohos-
podárstve. Polovica územia Malty bola pevnosťou Anglicka. Zmena 
nastala až v roku 1997, po úplnom zatvorení britskej základne, 
a odvtedy sa tu rozvíja cestovný ruch a priemysel. Od Donalda 

Aquilina, manažéra Ministerstva zdrojov a vidieckych záležitostí, sme 
sa dozvedeli, že pre Leader majú vyčlenených 8,8 mil. EUR, podpo-
rili 3 Miestne akčné skupiny a v súčasnosti začínajú prvé realizácie 

projektov v rámci jednotlivých MAS. V rámci programu vystúpila 
i riaditeľka Národnej siete rozvoja vidieka SR Malvína Gondová 
a v poobedňajšom bloku náš „sprievodca“ Silvio Schembri nám pre-
zradil viac o ich Miestnej akčnej skupine GAL XLOKK. 
 Nasledujúci deň ráno sme sa z hotela presunuli na agroturistickú 
farmu „Carmela Delia“, kde nás čakali zástupcovia Maltského úra-
du pre turistický ruch. Úlohou tejto organizácie je propagácia Malty 
v zahraničí a propagácia regionálnych maltských produktov. Pro-
jekty, ktoré realizujú, sú zamerané na vybudovanie turistických trás, 
skrášlenie kaplniek, rozšírenie aj u nás známeho predaja z dvora 
a vytvorenie ubytovania na farmách. Keďže ročne navštívi Maltu 
viac ako 1 mil. turistov, ich snahou je, aby zavítali aj do južnej časti 
ostrova, ktorá je síce menej známa ako severná, no tiež má čo po-
núknuť. Po prednáške nasledovala prehliadka agroturistickej farmy 
o rozlohe 10 ha, na ktorej sa pestujú domáce odrody viniča a ovocia. 

Jednotlivé parcely sú v porovnaní s našimi slovenskými dosť malé 
a vyžadujú výrazný podiel ručnej práce. Celá Malta v letnom období 
trpí nedostatkom vody a preto sú tu vybudované veľké zadržiavacie 
nádrže a rozmiestnené kvapkové závlahy. Rodina farmára pestuje 
pre svoju potrebu aj olivy. Zo 100 kg olív získajú priemerne 16-17 l 
olivového oleja. 
 V poobedňajších hodinách sme odcestovali do vnútrozemia, 
kde je neďaleko letiska vybudovaný rozsiahly komplex „Letné 
MonteKristo“. Naozaj krásny areál, kde sa robia rôzne prezentač-
né akcie, funguje netradičné divadlo, buduje sa historické múzeum 
(podporené z Leadra) a veľká zoologická záhrada, nás prekvapil 
svojou veľkoleposťou. Jeho súčasťou je aj 10 ha viníc a vlastná pre-
vádzka výroby vína. 
 Ďalší deň sme navštívili Maltskú univerzitu umenia, vedy a tech-
nológie. Prezreli sme si priestory tejto školy, ktorá vo výraznej miere 
uplatňuje praktické odovzdávanie skúseností študentom (vyučuje 
predmety ako starostlivosť o zvieratá, špeciálny chov zajacov a hy-
diny, pestovanie ekologických plodín a pod.) a vypočuli si prezen-
táciu Národnej agentúry kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má na 
celkovej ekonomike Malty 40% podiel priemysel, 40% cestovný ruch 
a 20% patrí bankovníctvu a poľnohospodárstvu. Malta disponuje 
bohatou históriou a nespočetným množstvom zaujímavých kultúr-
nych pamiatok, ktoré chce využiť práve v oblasti vidieckeho turizmu. 

Spoznávali sme prístup Leader na Malte 
                                    – malom ostrove v Stredomorí

Malta je najmenším štátom Európskej únie o rozlohe 316 km2. Žije tu niečo vyše 400 tis. obyvateľov. 
Bývalá britská kolónia získala nezávislosť v roku 1964 a v roku 1974 sa stala  samostatnou republikou. Jej 
súčasťou sú ostrovy Gozo a Comino. Hlavným mestom je Valletta, ofi ciálnym jazykom maltčina a angličtina.



12

Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ číslo 3 – leto 2011. Tento informačný materiál vydáva Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, sídlo Nitrianska 2/3, 955 01 
Chrabrany, tel.: 0917 306 453, www.mrsvornost.sk, info@mrsvornost.sk v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Prípravné a redakčné práce: Ing. Barbora Gerhátová. Náklad 6100 ks. ©www.tristanpress.sk Neprešlo jazykovou úpravou.

Kontakty na Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Meno Funkcia telefón e-mail
Darina Gerhátová predseda 0917 306 452 svornost@stonline.sk
Ing. Barbora Gerhátová manažér 0917 306 453 info@mrsvornost.sk
Katarína Babalová administratívny pracovník 038/538 36 53 katarina.babalova@mrsvornost.sk
Adresa sídla Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
IČO: 36103942
Adresa kancelárie Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Telefón 038/ 538 36 53
Internetová stránka www.mrsvornost.sk

Miestne akčné skupiny z Nitrianskeho kraja sa spoločne 
zúčastnili LeaderFESTu v Štramberku na Morave 
 Pekné slnečné májové popoludnie sa stretlo v Nitre 23 ľudí, aby 
spoločne navštívili historické mestečko Štramberk na Morave ne-
ďaleko Frýdka-Místka, kde sa konal 17. – 18. mája LeaderFEST 
2011 za účasti hostí z 12-tich krajín v počte cez 500 účastníkov. Už 
v predvečer programu vládla v Štramberku dobrá nálada spojená 
s ochutnávkou miestnych špecialít a k tomu hrala aj miestna kapela, 
ktorá dopĺňala príjemné stretnutia s priateľmi.
 Na druhý deň ráno sme sa zobudili do slnkom zaliateho mestečka 
plného ruchu, kde nás hneď po raňajkách čakal bohatý program, 
ktorý pripravili organizátori. Od jedenástej hodiny do sedemnástej 
sa konali semináre na témy: Projekty spolupráce – národné a me-
dzinárodné, Príklady dobrej praxe v programoch Leader, Dokumen-
tárne fi lmy Venkov Českej republiky, Inovácie v projektoch Leader, 
Geoparky. Semináre sa opakovali v priebehu dňa niekoľkokrát, aby 
bolo možné vychutnať si aj sprievodné akcie, ktoré sa konali vonku 
na námestí. Okrem kultúrneho programu, v ktorom vystupovali folk-
lórne súbory, hudobné kapely, spevácke zbory, či divadelné súbory, 
neopakovateľnú atmosféru vytvoril Chrámový zbor z Hoštic v miest-
nej katedrále. 
 Takmer celé námestie bolo obsadené stánkami, v ktorých bolo 
možné zakúpiť regionálne produkty, ku ktorým patrili hlučínske 

koláče, perníky, domáce syry, včelie produkty, medové likéry, vína 
z južnej Moravy, pivo z pivovaru Březová, Koníček a Zábřeh a ako na 
jarmoku nemohli chýbať „Štramberské uši“, ktoré majú svoju históriu 
siahajúcu do obdobia nájazdov Turkov. Okrem tohto bolo možné za-
kúpiť si originálne výrobky z regiónov - paličkovanú krajku, výrobky 
z vlny, z keramiky, bižutériu, maľované sklo a hodváb, drevené hrač-
ky a rôzne iné výrobky, ktoré mali udelenú regionálnu značku. Stretli 
sme sa aj s výrobkami zo Slovenska, napríklad medovinou.
 Všade vládla dobrá nálada, ľudia v „hlúčkoch“ diskutovali na rôz-
ne témy, vymieňali si skúsenosti. Bolo počuť rozhovory v angličtine, 
v poľštine, nemčine, ruštine a samozrejme v slovenčine. Takáto milá 
atmosféra vládla do neskorých nočných hodín. Všade sa živo disku-
tovalo a ochutnávali sa miestne špeciality.
 Ďalší deň bol rovnako slnečný, avšak trochu vážnejší. Konala sa 
totiž dôležitá konferencia, na ktorej sa prerokovával materiál k prog-
ramu Leader pre obdobie 2014-2020. 
 Na záver musím konštatovať, že organizátori sa veľmi dobre 
zhostili tejto náročnej akcie s množstvom účastníkov, ktorá bola na 
vysokej odbornej úrovni a my sme načerpali a získali veľa nových 
poznatkov, ktoré budú určite užitočné v našej práci. 

Neskôr nám Mário Salermo, predseda Maltského hnutia za ekolo-
gické poľnohospodárstvo, predstavil činnosť tejto organizácie a jej 
snahu zaviesť ekológiu do výroby rastlinnej a živočíšnej produkcie. 
Popoludní nasledovala vzájomná výmena skúseností s realizáciou 
programu Leader a tiež diskusia týkajúca sa oblastí možnej spo-
lupráce. Vo večerných hodinách sme znovu odcestovali do oblasti 
MonteKristo, tentoraz na historické divadelné predstavenie po-
pretkávané významnými medzníkmi „života“ Malty – umenie, tanec 
a spev sprevádzali ukážky nadvlády Féničanov, Rimanov, Arabov, 
stroskotanie sv. Pavla, boje Maltských rytierov, obsadenie Francúz-
mi na čele s Napoleonom a napokon Britmi, pre ktorých sa Malta 
stala v obidvoch svetových vojnách neoceniteľnou základňou v Stre-
dozemnom mori.
 Posledný deň prebiehali prezentácie o tom, ako bude pripravený 
Leader po roku 2013, rozdiskutovali sa a navrhli ďalšie kroky v rámci 
spoločnej kooperácie medzi Miestnymi akčnými skupinami. 
Pred odchodom na letisko nám zostal čas len na rozlúčku a srdečné 
poďakovanie za výborný program, inšpiratívne a cenné skúsenosti, 
ktoré sme tu na Malte získali.


